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ΥΟΒΛΎΥΘΚΑΕΊ. 

[εν Ζυβίαμα, ἰπ ψ ΙοΠμο πὶ τπ8 ὅο" Τοχί (6. συ οἰ βοι θη 

(Θβο οί ΧΘηΟΡΠΟπ5. ὑου] οἴου ἰδὲ, Κῦηηϊθ 65 βοθαρί ΘΒ ΟΠ 6]- 

ΠΘη ἰαββθθη, ἦἶθ56 ΟΠ ΒΟ] ΘΓ [5 ἀ]ϑθοη - οὐδοῦ ΡΓΙνα οἰ 6 

γΟΡΖΌ]ΘΡΘη. Ιηοββθη, 4 6. [ΠΠ8}0 οἴπθη 5 ]ομ θη (ΘΡ ΔιΟἷΝ 56 ΠΣ 

ΘΙΠΡΠ ΘΠ] πη (ἃ ἴῃ ἰοίζίο οι" Ζ6ι{ νοη ϑοιίθῃ ἀδὺ ΚΥ ΠΠκ ΤηΔΠ0]}10 

ΘΡ ΘΒ] ΟΠΟ, πο μη ἅπῸ}} ΠΙΟΠῚ θ᾽  γ8}} διιβυ οι θη Ἠ 16 σα] οἰδίοί 

ΜΌΡἄθη ἰδ, 80 ᾿ᾶ5ϑι 510}} ποίη, 4885 65 τηὔρ] 0} 861η γα, (γΓοίΖ 

ΠΔ ΠΟΙ ΓΘ ]η]586. Ὧ465 Τοχίθβ, ἄθῃ ΒΟ] 85 γ᾽  βί ἀμ 4η158 

80 ΜοΙΐ Ζὶι ΘΙ ]Θ ΟΠ ΘΓ, ἀδ85. ἀἴ6 ΒΟ ΟΡ ρ κοί θη [{ (1656 ] 6 ὴ 

ηἰομΐ πη} νη 4110}} βδἰμα. 165. Ζὶ ΟΥΓΘΙομθη, Πδ0}6 101} ἴῃ (6. 

γΟ Πρ θη Αἰιβοᾶθ 6 τη10}} οι ΐ. δ Τοχί, ἄθη 10. ΘΘρΌθ θη, 

5016 55. 510}: (61 Ἰοίχίθῃ. Αἰιβρᾶθθα νορ 1,.. Πιπάον (Οχίογα 1859), 

ἀ6Γ οὐβίθῃ 80} [ρϑίθῃ Κι 506 Υι5Δ {26 ΘοΔΡ οἰ οίοη ἨἈδορη- 

510η, 8η; αἴθ ΑἸ υνϑιπαηρ θη, 6] 66 1οἱν {ἀν ηδίμ!ο σΟΠαΙ θη, 51η4 

ἅ1ὴ ΒΟΉ 185 ἀ65 Ποίίοβ. μοι]. νοι ἄθη Ὑ οΥ θΘβϑου Πρ ν 50} ἃ- 

Β6η (οἱνείβ. μᾶῦὲ 101}. ππ} 561 ῃᾶβϑίθθη (ΘΡΡἅι 0) Ἰηδο θη Κῦὔη- 

Π6η. ἴ)885 10) ἄϊὸ Εν ἄν ηροη. ἀν {ΠΟΘ ΠΟΥ Διιβ  Θθο. ΒοημίΖί, 

80 ΜΟΪΐ 516 {{Π Ἰηδίηθη ζνγθοῖς (0 110}. Αγ, ὈΘάαΡΓ ΟΠ, ἀ6 

Εγννδηηθηρ; 10}. ὈΟΙΠΟΥΪΘ. 65. ΠΙΘΙ ΠΠΡ, 0611) 101] 65 [1 ππηΐί 

ἘΠ φυνθοκ ἀν ρ ΠΪ6}1, ἴῃ ἄθη οἰηζθίηθη ΑΠΙπμο Καιηρθη δι 416- 

56] 06. Ζ:Π 1ΟἸΚΖιινν δἰβθη. [5 γον οίβθῃ αἰ οἰπμα (γδιημηδίκ νυ γ 46 



Ιν ΥΟΒΎΥΟΚΤ. 

Ὑἱ ΘΠ οἱ ἢ  τπάποῖο ΒΟ καηρ ΘΥβραῦὶ ΠΑΡ ΘῊ ; 06} ἃ ἃ θη γθ}"- 

“οἸϊοάοποη ΟΥμπημαβίο, μἰ 0}. οἷης ἀπ ἀθυβοῖθοη ϑίδαΐς, γον- 

“οἰϊοάοπο Ογαιπαί κοι. ἱπὶ ἀορνάιοῖ βἰπά, 80. ᾿ὰθ6. ἰοἢ 68. [ὮΡ 

Ῥνοββ6." ΒΟ ΔΙ Γοα., νος ΒΟ] ΟΠ οι ΠΙην  οἰδιιηροη βᾺ 2 ΑἸ βίη "2 Π6]}- 

τ0 ἢ, ἀππιϊ ΒΞ ΙΡ5.. ἀἴὸ ΕνκΙᾶριρ οι. 50] ΟΠ 6." ΟΡ ΔΙ ἸΒ0 6 Εἰρθη- 

{Π ΠΟ κοἰ το. χὰ ρόθοη, ἄγοι. Κοηη ἢἶ85. 5101} μοὶ οἰηθη ϑὅθοιη- 

ποῦ ΠΟ οΡυναγίθηῃ ᾿ᾶϑϑι. 

ΒΟ μϑθηβοι 2. 



ΕἸΝΙΕΤΟΌΝΑ. 

16 οΥ] ΘΟ Ί56 116 (θβο οί θ ΧΘΠΟΡΠ ΙΒ. ππηἰαϑϑι οἰπθη Ζ61 [ΔΙ 
γ0  δΔοΠΐ τη ν θυ ΖΡ δηλ οη (ΠΙοάοι ΧΠΠ], 42). ἸΠ46 1 516 ᾿τὴ οἰπιη - 
νη Ζίσβίθῃ δῃγ 6 465 Ρ6]ΟΡΟΠΘΒΙΒΟΠ6η ἔγοροβ, ΟἹ. 92, 2 --ΞΞ 411 

ν. (μν. Βεριπηΐ πη ἀἰθ ἘΡΟΙΘΉΪ556. 15. Ζ" ΟΠ] Δοἑ Ρ6ὶ Μδηιμηθρᾶ, 
ΟΙ. 104, 8 -ΞΞ 802 ν. 6. [ογἀἢγί. Π16 ΑΙ πον παίίοθη 421 ν. (ν. 
τηἰΐ ἄθη. [Κορ ἀιηοηΐο ἢ οἰπθη ΕὙΙθάθη ππ4 σοῖο ἀανδι οἰη Βιιης- 
Πἶ55. δι [πη χὶρ δ Πγ6 ΘΟΒΟΠ]ΟΘ5Θη; 060. (6. ζγ]ορ γ᾽ ἀδάανο ἢ 
ΠΟ θοοηοι. μον άθη, υἱθη ἢν {ΠΡ ῖ6. 416 τηδηρο! ῃαΐίο Τ᾿ ᾺΠ]Ππηρ 
(ον ΕὙΘἀθηΒ ἀἸηριησοη ἤθθ ΘΙ 56 }Π0 Κοιίθη ΠΡΟ, 416. ΖΓ 
ΠΙΟΝύ Δαρ ΘΠ] 1 ΚΊΙΟΙ. οἰηθη οἴπθη ΑΌΒΌ ἢ (65. ΚΥΊΘΡ ΘΒ. νου 885- 
6, ΔΘ «(00 }} ἀ16 δίθ!!αηρ θΘΙ ον. ὙΟΙΚΟΡ χὰ οἰηδηά θυ ΠΠΠΔ]00 Δ. 
᾿ηδοῃΐθη. ἴηι δῃγο 413. Παβοίχζίοη 416 1,αἸςοἀἀηηοη!ον ἃ ἄδη ἢ 4 
465 ΑΚ 465, ἀθΡ, σνόθοη (65 ΠΟΙ ΙΠΟΚΟΡΙ ΘΠ ΟΖ65565 Δ 651 0}- 
{ρ, ἴῃ ραῦία [ἰοθί6, 45 δίδα θη [ΚΟ οἷα ἢ πο ΠΟΘ. ΑΓΠΚὰ, 
τη ἄθη ΑἰΠΘΠΘΡ 416 Βοηϊίζιηρ 465 Δ Π 465. πηι ΡΊ] 0 Ζ1 ΤηΔΟ θη 
(Τα κγά. ΝΗ, 19). τυτηᾶ ϑποῃίθη, Θ᾽] ἢ [4115 νοι ΑἸΚΙΡΙ 465 δηρ6- 
γοοΐ, πη [Πηἰογ δι χαηρ ἀ61 ρΟΓΒΙΒΌ θη δαί ΓΡθ6 ἢ 1η [ΚΙΟΙΠΆΒΙΘΗ, 
ΔΙ ΘηΠ10}} 465 ΤΊΒΒΑΡΠΘΡΠ65, οἷηθ. οι χι συηθη. ἈῈ 16 

δος ἀογ ΑἰΠΘηΘΥ Πδαίία ἀσγοῖ 416 ΝΙΘΔου]αρο 465 ΠΘΘΓ 65. τπιηα (6. 
ΕΊἸοίί6. ἴῃ ΒΙΟΙΠΘ αι. οἴπθη οιηρ Πρ ΟΠ] αρ οὐ 6 η, 416 Βαη685- 
ΘΘΠΟΒΒΘη. ΜῈ 6 ΒΟΠ ΘΙ Ρ τπἃ [ΙΘ556ηὴ θη ΑἸ Γ4}1} οἰ οίθη, 
ΒΟ Ια 510} [ 516. οἷηθ οἱ ϊηβίίσα (οἰ οσθημοιὶ ἤπάρθη νυὔγθ; οἰη6 
Βοίροπίπηρ, ἀἰθ ἄρῃ Αἰ ΠΘΉΘΓ τη 50 αἰ ΟἸΙΘ 6 ναρθ, (ἃ (6. 
Κυϊοο ρου ὔϑϑιθηἑ 6115. Ζ}" ὅ66. 8ὴ ἃἋ6η δβίδί βοηοη Κιβίοη οο ἢ 
σαράθ πηα τη, Βοἀοι(δηάοιη Κοβίθηδυ να θ νου κηϊρ!, νὰν. )ὰ 
Βιοίο ΑἸΚΙΡ ΙΔ 65, ἀθββθη Προ ἴῃ ϑραγία ἀπ 0} 5οῖη6 "οι ηἀβοῃαίι 
τη ἀθιη δηϊσο Αρὶθ ππὰ βοίπμοη 1,6 δίῃ Θά θη] 0 ρον 6 ἢ 
γγᾺ}, οἰηὸ ΜΡ] ΟΠΪκοΙς 510} τη ἄθη ΑἰΠΘΠΘΓ ἃιιϑζιιβόηθη., ᾿π6 1 

6 θη ΤΊΒΒΑΡ ΘΓ ΠΘ5. νΟὴ θη ΡΑΓΓΔΠΘΡ ἢ Δ]0ΖιιΖ 6 {Γδομίοίο ππηὰἃ 
Ζι ΘΊΘΙΟΠΟΡ Ζ61. της ἄθη Βοίο 5 ΠΟ ἀ6Γ ΔΙ ΠΟΘ βομθη ΕἸοίί6 ἴῃ 
ΘΆΙη05. ἰἰηἰον πη προ Δηη }16, (16 ἀἄθη ζνθοῖς Παίίθη, αἰ 
ΟἸΠΙΡ ΑΓ ΟΠ 501) ΘΟΘΟΠΠΘη6 ῬδΓίοὶ 465 ΑἸ ΚΙ ΙΔ 465 ᾿η ΑΙ μΘη χα ΠοΡγβοΠ δ 
Ζι1 Ὀγηρθη πη4 416 ἴἢπη [οἰ μά ΠΠο6 Προ [16 χὰ θΘϑοι θη. 6} 
Ια σοίαπρ ΘΠ 110} ΠΔ01} τη πο θη Ζν ]ΒΟ ΘΠ] 6 η ἢ Φ4 γα 411; 
ἀϊο Ποσίογιησ γα ἴῃ ΑἰΠΘη οἰηθμ Ἠδί!6 νοῃ νἱο πον! Μδη- 

ΧΈΝΟΡΗ. ΗΙΒῚ. ΘΕ. 1, 1 



9 ΕἸΙΝΙΚΕΙΤΌΝΑ. 

ΠΟΙ ἰοῦ νασοη,, ἀἴὸ ΤΠ ΟΠ πλ6. δὴ ἀοη Ὑ ΟἸΚ νυ Βα] πη σὴ δα 
[ὰΠαπβοηὶ αν ρου θοβο νη κί. Φοάοοϊ. ἀἴ6. 50. φοβοπαοηρ Ὑ6}- 
[αββιη Παίίο. Κοίηο ἰᾶηρο δῖ, Μ 61} 510} 85. ΠΘΟΡ ἴῃ ϑδιη05 

σοβθη αἰδοῖα οὐ ΚΙᾶνίο; ἀἰὸ ὙἹο απ ον προ νου 6, αἴθ 
γΟΪΚΕνΟΥ απ αν ἀον ΕΠ ἀπβοπὰ 16}, ἄθιῃ. ΑἸΚΙ Ια 65. παρ θ 
ἀϊο ποῖ" ποῖ Α(ΠΘη ρδίαί(οι, 

[χυν ΞΟ θη νου βοίχίο (0Ὑ ΒραΡ Δ 506. ΘΙ ΠΡ ΜΙΠἊα 05. ἄθη 
Καϊου γὸ ον Ἰομ βοποη ἰδέ ΤΟΙ ϑοὴ5. Δ ἀἰθηὶ ΠΟΙ ΟΒΡΟΗΪ, 
γῸ}} ΟΡ ἄθη ΤΊΒΒΑΡ ΘΓ Π65. ΠΙΟΠ ἀπο} (γασίθ, ἀάθοθοη γνοὴ ΡῥΠΔν- 
Πα ἃ Ζο85, (01 ΡΟ ΒΙβο θη Θἰ τ Π Π 6} ἴῃ ΤΠ ΘΊ ΘΗ, “ααΓροίογ ον, {ΠῸ 
ΜΠ: ἀν ΑἸ ΘΠΟΡ. πη {ΠΡ ΚΙΒοοη ΟΠ ΒΟ 6505 χὰ ΒΡΘΟΠΘη ΠΟΙ. 
ΑΙ τὴ ἀαΠ εἶ. ἀἴὸ Δ Π ἢ βοὴ ΘΙ ἀπ ρΡ. ΤῊ ΡΒ ΠῸ05. ἀπ ΤΊ] βυ- 
λῈΠ05. 0} ϑΔΠΠ05. ἃτπ5. ΘΟΙΟΪΟΙ, νι ΟΠ, ΚΠ 65. ΨΥ ΊΒΟΠ ἢ ϑοβίοβ. πη 
ΑΡγίίοβ. θὲὶ γμοβ ϑοηὰ Ζὶ Εἶπον ΘΟΟΒ ΟΠ] ΟΠ , ἴῃ νυ ο ον ἄϊθ 6 ]ο- 
ῬΟΠΠΟΒΙΟΡ σἄηλ!!ο}}). σοβο !ασο 0 η. 

0 γγο , Πα. σι ΘΟΠΊΠΔΟ 411 πὰΐ ΤΠ ν ἀ 465 βοίηθ ἀ θβοοἢ[ο 
ἰὁ5. ΡοΟΪορΡοπβίβοιοη υὶοσοβ δον ε ἀπ ἀλη ΠΟ ἴῃ 6 ὔγχο 
ὌΠ ον ἀἶὸ Προ ἢ] ΓΘ. ον ἡδοῃβίοη οι, πδιθη 6}. ἀϊ6 οῖβο 
(5. ΤΊΞΒΆΡΠ ΟΡ 5. ΒΟΡΙΟΠ οι, ὐγο 6} 510}. ἤδο ἄθπὶ ΠΟΙ ϑροηΐ μ6- 
σοθοη ΟΠ (5. χὰ 1, 1, 90)». ΝΟ σον πη] ΟΠ ΑΠηαἢ ἢ. 50} 
ἡ ΧΟΠΟρ οη. ἴθ ΑΡΒΙΟ ΙΝ  σομαθε Πὰθοη, 66. ἀΡΡΟΡΡο πο. Εν- 
χα της 65. ΤῊ κυ 465. [ον χιισοίζοη,, 18. Ὁ. 350}} ΒΟΘᾺΓ βοίηθ ΟΠ ΡΠ 

111 ἀθη Ἰοίχίθη αἰ ἀθ5. ΤΙ Κν 465, ΘΙ Π65. 61 ἀοββοὴ Το 6 
ΠΟῸΟΪ ΒΙΟΠ  νοΡ ΠΟ Π ΟΠ ν αν, ΠΡ πβοοσοθ θη, ἀπ ΜῸ}}} ἄθη ΒΒ 55 
(65. ῬΡΟΙΟΡΟΠΠΟβΙβοῃοη ἄγ ὶορο5. 80} θη. νὸὴ ΤΠ γ 465. Πἰηΐοι- 
Ιαββοη θη Δία οΥ ἸάΠ!Ποη ΡΟΔΡ Βοος μὰ θη. [ΕἸΠῸ 5010}16 ἃιιβ ΒΡ ΓΟΟ ΠΟ ΠΟ 
ΔΡΒΙΟΙΐ, 50. ὙὙ16 ἀἴὸ νγ΄ 0 ἢ νον ιιβο θβοίχίθη Τ᾿ αἰβαοῃθη 5ἰηα ἀΌΡΟἢ 
ΠΟ 5 νου σ!, ἀγὴ ΔΙ ΠΟΥ θη οϑίθη ἀμιγ ἢ ἀοὴ {{Ππβίλη, 4855 ΧοΠο- 
ρθη. βθῖηὸ ΟΘβομίομί6. ἀὰ βορίπηΐ, ὸ ἀἰὸ (68 ἩπακγαΙΔο5 ἃ}- 
ΡΟ; ἀἄδηη ΔΡΡΌΒΘΠΘὴ ἄλνοπ, ἀλθ5 ΤΠΘΟρΡΟΙρο5. τπηἃ γα θΡῸ8 
550 }} 6. ΘΟ Πα, νγὰ} 65. 561} δία] 0, ἀἀ55 ΧΘΠΟΡΏΟη πἰοἢ  π00]}} 
ΟΠ] οΥχᾶμ!ο, σὰθ ΟΡ ΟΙ 5. ΤΙ Κγἀ 65. τ πηνο ο] ΘΙ ΟΠ ΟΠ ΟΡ 

ΔΙΟΙΒΙ ΒΟ ΠΑ Π σοΒΟ ΠΡΟ θΘ ἢ, 50 Π 6} ἃ ἀοββοη δου κΚ, ἀἸ 6561} 6 
᾿λ ΚΒ Ο1 πα], Μ1Ὸ αἴ 56} δα βοῖηθ γογοᾶηρον (Τα Κγά. 1, 97). 
ΑἸΙβϑου ἄθι. ννᾶρο ἴῃ ἀϊοβοιη []16 ΧΘμΟΡοη ἀμὸν ἤθη ῬΙΊΔη 4085 
ΤΊ νἀ 05. Πα πβοοσδηροη, πο. ΟἹ ΠΟΙ Π] 085. αἰ (ἀβο ΟΠ 6 
(65. ΡΟΙΟΡΟΠΠΟβΙβοι οι. γριοσορ θοοποί,, βοπάονη. ποο ἄἶὸ Πρ χᾷῃ- 
[5 ἀν νἸοΠΠρϑίοη. ΡΟ σηἶβθθ, πο Π6. πνἄμῃροηα ἀν ἡδομβίοη 
γἱο χίς ἀλἢγο ἴῃ Οὐ ΘΟ ἢ δηκ βία [ἀπ η, Δηρ ΒΟ] οββοη δαί. 168 
νἀ. ἈΠ ΟΡ ἀϊηρ5. Π.6 1 ἈΠ ΟΡ ΟἸΠΡῸΡ Βοριδαθίραηρ Π00}} Κοῖη Βθν οἱβ 
ΘοΘοη ἐἴ6 ΒΙΟ Πρ κοὶι ἢ 700" ΑΒΔ ιΟ 501η, ἄδῃμ. πὰ Κῦπηξο οἷαδιι- 
[8 Ἢ, ἦαβ5. Χοὶ ΠΟΡΒοὴ 1 ΒΟΒ 556. 65. ψυνοϊΐοη ΒΟ 5. ΗΝΪ “ἄδηι 
πὸ (65. ΡΟΙΟΡΟΠ ΠΟ βἰβομθη ΚΡ οθ 5. ὉΠ ΒΡΡ ΠΟ] οἷν ΔΘ ΒΟ] 5560 ππ4 
ΟΥΒΙ. βρᾶϊον, οὔπο ἀπ] βοίμοη ἢ πορο ΙΔ Πἰ ΟἸ βί ἢ! χὰ πο 6 η, 
ἀ1ὸ ΑἸ ΧΟ ησ ἀον πδο ΒΕ [ΟἹ] σοηάθη ΠΟΘ ΘΠ οἰΐθη Δηρο ρῚ α}00, 
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50 55. ΜῈ] ΘΟ ΒΒ 556 ΖΥΥΟΙ ΘΟ Γ θη Δ ΟΡ ΚΘ ΝΟ} τη5. Ὠδί(Θη ; 
πη 1 ἀονΡ Τηδί ᾶ5βι, 5100} ἃηὴ πο 468. ψυυοϊίθη Βιιο 65. οἱ 580]- 
ΘΟ. ΑΡΒΟΠ] 55. ΒΟ νουϊοηηθη. ΑΠΟΡ ρον ῖβ5. σ6. ΧΘΠΟΡἤΟη 
ἀἸΘΘΘ ἢ βθίηθη Ῥ]ΔΠ, ὑγΘ ἢ Δ10}} ΗΠ πλϊ οἰηίρθη οί η δηροάθδι- 
(οΐ, πη πἰομΐ, βοίηθηη ΘΚ ἀθη βοη θυ θάγοη Ληΐδηρ μετὰ δὲ 
ταῦτα ϑοοοθοη ᾶΡροη, Μίαη ἀανῦΐ 406 ἀ00}} Δ 0} ΠΟΙ, νορδιι5- 
βοίζθη, Χϑπορῇοη ἢδθ6 ΘΔ Βιο  ρί, 465 ΤΙ Κγ 465. ὙΥουα πιηὰ 
56 1η Οἰσ 65. ΘΘΥἸΒ56 1 Π] 556 815. οἷ (ἀδηΖθ5. ἀΔνΖαβίθ! ] 6 τη 468- 
ΘΟ Θη ΟἸΠ6 416 σουηρϑίο Απάἀθαΐίαηρ 416 Εγχᾷμ!παηρ 48 [ουροβοίχί, 
νγὸ ΤΕΚγα 65. 516 ἈΡΡΟΡΡΟΟΠΘη; ἀθῆη, ΔΡΡΌΒΘΠΘη γῸη (6 Ὑ6}- 
ΒΟ θη 6 1} (61 ΠΑ ΓΒ ΟΠ Πρ θυ  οἶ86, οἱθί ΧΘΠΟΡΠΟη5 Αηΐδησ Ὑν]ς- 
[0 Κοῖπθ ἘΠ ΟΠ 6 οὐ βοίχιιησ 465 ΤῊ Κγα 465, (ἃ 6 56] ΘΙ 
ὙΥοΡ απ ΔῸ) 510} δι οἰηθ ΔΡΘΟΒΟΠΙΟΒΒ6Π6, 46 Ζοιΐ 80] "ε- 
βιπημηΐο ΒΟΡΟΌΘΗΠΟΙ, ΠΟ χίθ 6 Πηιι55, ἰῃ το πον ἄἰ6 ΥγοΓίο ἑἐναυ-- 
μάχησαν αὖϑις οἶπθ Θθ η ρου Θθβο δ ΐ νου! μὴ ΙΆΒΒ6Π, 
ΤΠ  ἀἀ6 5. 4061 ΒΙΟΠ Π1}| οἰ Π 6 50] ἤθη Βαροθ οἱ ΐ, Βοηθγ μη 
(Ὁ ἀπνο]]οπάἀοίοθη ἢ δα (65 ΤΊΒΒΆΡΠΘΡΠ685. σΘΒΟΠ]Οβθθη ,ὰΐ, Ὠ)ᾶζιι 
Κοιμηχηΐ 06], 85. 810} 80} ἤθη Δ οΡν ον θοκδηηΐθη Τηδί- 

ΒΔΟΠΘη ΖΥΙΒΟΠ 6 (ΟΥ̓ Υ χάμ!πηρ 465 ΤῊ ΚΥγα 465 πη (ον 465 Χοηο- 
ῬΏΟη οἰηῖσο ΠΙΟΠί πην] ἢ 06 ΠΥ ΘΙ ΘΉΙ5586. Πρ θη, Οἢπη6 ἄθΓ θη [ζοηηί- 
ΠΪ85 616 ΕΖ! Πρ ΧΘΠΟΡΠΟη5 σδηΖ πηγοῦβίδη |10}} δῖ. (5. ἀἴ6 Αι. 
ση 1... 1Ὁ 

Ὁ ΡΟ μδαρί ἰδέ ἀν Αηΐϑηο 65. νου ]θρθηάίθη ογΚοθ ἀπ} 0}}- 
8115. Ὠΐομί 46 ΑΓ, τ ΒΟ ΠΘΓο νου πη σ θη ἀαγαι οὐδ χα 
Κόπηθη. Ὸῦ Οεί ἀθὺῦ ὃ 1. δρχἄμιθη ΟΠ Δοΐ ἰδὲ πος δηρθρο- 
ὈΘη ; ὑγ ]]6 τηδη 516 τηἱΐ, ἈΠΟ ΒΟ αὐ 445 ΠΟΘ η6 ἤδὸἢ) (61 

. ἨοΙοϑροηΐ βθίζθη, 850 5161 1ηδη ὩΟἢΐ οἷη, νγ16 ΤἬγΙΠΟΟΠΔΓ 5. ΤηΪΐ 

οἰηον ΕἸοίία ἀδῃϊη Θοαηρὶ βοίη Κοηηΐθ, ὩδΔΟΠθΙ. 61 τη] 1{{6 108 Ὁ 
γΟΓΠΟΡ Β6Ὶ πῦα σοσθη ἄθη Αροβδη "45. ΘΟΒΙΔοΨ πηὰ ΕἸοία 
γοῦ]ο οη (ΤΠ κγά. ΥΠΠ, 95), τνιἄμυομα ἀ16 ΑἸΠΘ ΠΟΙ χὰ Παιβ6 6. 
ΘΟΒΗΪΘ. 00 ἢ) Βοιηηδηηπηρ Παίΐθη τη Δῖ0 ἢ} 50 ἢν ΘΠ] ἀ6η ΤἬγιηο- 

 ΟΠΆΓ65, (6 ΘΌΘη οἷηθ ἴῃ ἴθ ΕΟΙρΘη. 80 ψ] ΟΠ ρα ΟΠ οι ΐ γοῦ- 
Ιου θῇ, Ὑ] ΘΟ 415 ΑΜ ΓΘ διιβ οί μὰ οη νυὔγ θη (ΤΠ Κγά. 

ΟὙΤΠ, 96). ΝΙΟΝί πμάθν ἁα{{ἅ}ΠΠ}0 νᾶγο 416 Αηνγθϑθημοῖ 465 Αρο- 
ΒΔ Πγ 1445. ὨΪΐ{ οἰπμον ΕἸοίίθ ἢ ΠΟΙ ϑροηίο, ἄθηη ΜΙηάα’Ὸ5. ἢδί(6 
ΖΥΥ81 Π8Δ0}} 461 ΝΙΘάΘΡΙαρο Β6] ίγηοβ ϑϑιηὰ {Πηἰθγ 5 χιιησ᾽ 115 πᾶ 
ΠοΡθορθη. ἰαββοη (ΤΙ κγά. ΥΠῚ, 107), ΡῈ ἀ1686 118 ἐιηΐχιο 
ΟΠ θη οβί ἤθη ννὰ οί ὙΟΥΘ ΙΓ ΑἴΠῸ5. ἀπο] οἰηθη ἴα Πη 
50 γο] δι πα σ᾽ νου η!οίοί ννογάθη, 4855 γοη ἀ6} ΜΔ ηΒΟ ΔΓ 510} ΠΡ 
ιν] Μρηβομθη σοροί(οί Ὠαίίορη (Πιοάον, ΧΠΙ, 41... 

Μη Κοιημηΐ ΠΙΘΡἀαγο χὰ (6Ρ θυ ππηρ΄, 4855 46 Αηΐδησ 
ἀρ5 ογκοθ πηνο  !ϑίδηϊ!ρ ἰϑῖ, 8561] 65, ἀδθ5 4ὉΥ σδηΖ6 ογβία ΑὉ- 
Β0Πηἶ { 46 ΟΘβο 6. ἢππ 'πὶ ᾿πΐννγ6. γοὸὴ ΧΘΠΟΡΠΟΏ ὨΙΘθΡρο- 
ΒοΠ ΓΙ, τἀπηκ οἴη 1 γ ἢΠ]ΚΟΙ ΘΓ θη. Αδαρ ὰηρ 416 Εγρἄηζαηρ 
ἀθ5 Αηΐδησθοθ δα 6 Πα] 6, 06 πἰοηΐ διιβοοία γί νοῦ θη ἰδί, οἷπθ 

1 ἢ 
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Αππαϊιηο, Ζὶ ἀν βου ἀϊθ5. ηδηοπο [κι κοὴ τη Ζιιβαη ΘΖ  Θ11- 
σοὴ ἴῃ θη οὐβίθη [ἄη Καριίο!η ΒΟ ΘΟ ρθη ; 56] 68, 85 ἀἴὸ ψκ- 
Πὰς πο οΓ  βοΡΊθοη.. Εϊη!οι ἀὴρ νου] οΡο. σορδησοη ἰδέ. ΕἸΠ6 
Δηβιομί, ἀἰθ πὰ οἰ ΠΟ Π]Ά55 6. Βίο μον θορν οι τνᾶγο, ἄθον ἀἰθ- 
561. Ραηκί δα[χιβίθ! θη, νὰ Ροὶ ἄθπὶ Μαηροὶ ἂῃ 16 θη ΖαγοΙ- 
᾿ἀββίσοη ἈΠ] Ια] ΒΟ νυ ἢ. ρΟΠ ρθη. 

Ἵοϊ ἀΐδβοιη ΡΟ ΡἸββθηθ Αηΐδηρο [ὉΠ] 65. πἢ ἃ Δ ΟἰΠΘΡ 
Ἰοάοη Απάοαίπηρ ἄθδν: ἀθῃ Ζνθοκ ἀπ θη ΡΙαπ ἀ68 γγορκοβ, ἀπά 
θοΙ65. ἃ118 ἄδιη. Δ οο δ ῖρδι. χὰ Θη πο θη, ΒΟ Ποῖ} ἀπρο ἀἷδ 
ΕἸΡ μι ΠΟ κοῖς ἀον ΑἸ αββαηρ ἀθββ ! ὴ [ἀϑί πη! 16}} σομΔ ΟΠ ί. 
5 150 βοιοι οὔθη δηρσραριίοί ΜοΓάθη, (55. 56! 08. ἀϊδ ΕἸ μοῖ} 468 
Δ ΡΚοθ 510} ἴῃ ΤᾺ Ζἰθμοη ᾿ᾶββι, ἰπάθμι (61 ΒΟΒ 55. 65. χυνοὶ- 
(οη Βιομ 5 αὐ οἴμοι ΑΡΒΟΠηΙ ἰπάθιίοί. [5 ψιρὰ ἀον πϑι! ἢ 
ἈΠΡΟΘΟΡΘη, ἀἀ85. 416 ΑἸΠΘΠΘΡ. ὈῚ5. σὰ ἄθη ΑἸΡΘΏΡΠΟΚο ἀ68 Νιθάθυ- 
90 ΒΓ ΘΙ θ η5. θ6ὶ ἀθι γοΥαββιησ ΟΠ Θθοη πνἄρθη, ψ Ιο 6. 56. ἤΔῸ] 
ον. Ὑοργο θὴρ, ον ἀγοίβϑιρ ΤΎΡΔηΠΟΙ, οἰ ἸοὨοί Πᾶϊοη ; οἷπὸ 
5010Π0 ΒοΒαιπρίπην νυρθ ΧΘΠΟΡΠΟη. ΔῸΝ Βοίπαμο [πηξχὶρ ΡΘΗ, 
αἷς ἡ ἄἴο [ἰοἰχψίθρη Βίομου. βοῖπμον (ἀΘϑομι οί ο βοῆγ 6, ΒΟ ιν 0} 
Δα 56 }} Πάθοη, ἀθηη εἴθ ΘΟ (116, ΘΙ οη6. ἀἶθ Αἰποηον τππὰ 
ἴθ νου αββαιηρ (Γαΐ, νά οι (06 ἢ} ἴῃ ἀἸθβοιὴ οι Γααλ πἰο  πη- 
μοάοιυίθηά σονοβοη, Βροηάοί παΐ ἅΡῸΡ ΧΟπΟΡΠοη βοῖη ΟΡ ο6- 
Γππη6. Δο] ΠΔ 0 ἢ} ἀν ΒΟ οι ! θ61 Μη πθα, τηἱΐ νυν ΟΠ ΟῚ ΘΙ" ΒΟ 1658, 
ἀθπη βΌμοη ΥἹ, 4, 857 ἱρὰ ἄον Το 465 Τ γαηηοη ΑἸΘΧΔΠ6Ι νοὴ 
ΡΠΘΓαΘ οὐ μη, νομοῦ. πὸ} ΠΙΘΔΟΡ ΧΥ͂Ϊ, 14 ἴῃ 45 Φαϊν 9517 

γ, (ιν. [ἅ}}{. Παρόροη βομοῖηΐ 65. 80} δηάθθθη Πρ χα] ησ θ. γ0ὴ 
γοΡἍΠ]6η, μοὶ ἀθπθη ΧΘΠΟΡΠΟη ΑἸρθηζθιρθ ΜΡ, 858. αἰ θβ οι θ θη 
Καιπὶ 80 ἴῃ ἀἄδ5. ΕἸΠΖΟΙΠη6. οἰμσΌΠ6 ἢ Κῦπηϊθη, ῬΌ ΠΗ 516. ποθ 2 
ΠΔῸἢ ἀον Βοροθο πη οἷς 5615} ἃ! χοίομποῖ, πνᾶγθη. Πδμΐη. Το 6 
10} ἀἴὸ ΕΡχᾶμ!πηροη νῸ (01 δίδηϊα πη ἄθιὴ Μοιἰὰ5 ΠΠ|, 1), νοι ἀδν 
νορδ!πηρ 65 Οἰγϑ τὴ ἀονῦ ΤΟΟΠίοΡ (65. ΒρΙΓΡΙἀαίθϑ. νοὰ (ἀν 
{Πηἰου οπιηρ 465. ΑΘΌΒΙ405. τη 46 πὶ ΠΑΡ Ράχοβ (ΠΥ, 1). 

1656 {{π|βδίᾷπ46 σοβίαϊοη. ἰκοῖπο δηρο Αππδῆμηθ, αἰ αἴθ, ἐἀ85 
ΧΟΠΟρΡ οη δοίη ΝΥ οΡκ ΔΙΠπηΔΠΙ ρ, γΙ ΘΠ] Ιοἢ οὐ ββίθη 6 }}5. πἰοἢΐ ἰαηρὸ 
ΠΔ0} ἀοη ΒΟρΟθ ΟΠ θη οὐ νειν ΠΙΘ ΟΡ ΘΟ Θθ θη. μὰ] 6, νυ θη 
ΔΙ ΟΡ Ἰη05. ὭΔῸ ἄθὴ ΑΡΒΟΒ 55. 65. χυνοϊίθη. ΒΟ 65. οἷπθ ἰηρονΡὸ 
θάσπ56. οἰηΐναί, ἀἰ6 ἀπο ἢ). δοῖπθ ΠΟΙ 6. ἃῃ ἄθὴ ζπρο ἀ6᾽ 
ΔΟΠηΐδυβοη ἀιιβσ Π νυα αὶ οἷπο Ζο , τπηἴαβϑί, αἴ Υ ΘΙ ΟΠ 
Ο γοὴ ἄρῃ ΡΟ ἰβϑοη ἴῃ (ΓΙ ΘΟΠΘηΪπ ἢ] 5. ΒΟΡ οἰ ἢαΐ, 

δά τ}. τυ ῖρ αἰ8ὸ. αἴθ ἰημοῖς 465. θυ κοβ ποο ΚΟ μ ϑνήθο 8 
ἰη Ρᾶσο ΘΌΒ(ΟΙΠ, χιιμηὰ] ἀἃ 714 (ον. Απίαπο 65. ἀν! Βα οἶ68. τπ|η- 
ΤὨ {6 0 ἃῃ. θη. ΟΠ τι55. ἀ05. χυυοιίθηῃ. δηκηϊρῖ. Αἰἰοῖ ἀν ἴ{π|- 
Βίαπ], εἐἀ855. ἀἴθ ΟΠ ΟΠΟΙΟρΊβοο Βομαπάπηρ ον νοι σηΐβδο ἰῇ θη 
βοϊάθη. οὐδίοη. Βοος οἷπο ΠΡ ἰδέ, ἃἷβ ἴῃ ἄθη ἀρυῖσομ, χυϊηρί 
ΠΪΟΙ Ζιι οἶμον ΤΡΘΠημ Πρ ἴῃ χυνοὶ ΤΠ ΟΙΙο. Ὠΐὸ Εροἰθηἶββο βἰμα πᾶμι- 
πο ἴῃ. ἄθα ΠΡ οϊάοη. οὐβίοη Βομουη. ἤδο ἢ ἄθῃ οἰμχοίηθη Τα. 96- 

-- ἀκῳᾳΏΩΏς ὦ 
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οὐάποί, 50. 855 5610 80 ΠΙΘ πη4 ἃ ἀον ὙοΡ]δα Ζιιβαιηηη  η ΘΙ ΙΘ ΟΣ 
ΒορΘθοηΠοἰΐθη πη! ΒΓΟΟΠ θη ἰϑ., πΠΔ ΔΠ6 6 ο]6ΙΟΠ Ζοιίρο. γον [ἅ}16 
ΘΠ Ζι ΒΟ Πα] θη ; ἴῃ. Ἃ96 ἢ ἀρνῖσθη ΒΒ οΠΘΡη ρομ! 416 Ἐν χά] πηρ᾽ Ζιιϑθᾶπι- 
ΠΟΘ ΘΠ ΘῈ ἘΓΟΙρηἶθ586. οἱν 0 οἰηθη ον ὔββουη Ζοϊγδαπὶ [οτί 
απ ἀηάνο ἀμ ἰπ ο]ΘΙ ΟΠ 6. Ζ6 [416 η 46 ΒΘΡΟΘηΠ οἰΐθη αἰπμα οὐϑί, 
βρᾶϊίον' δορί σοη. ΑἸ]οίη ἀἴθ56  ΟΡΒο Ιθἀθη]εἰΐ Πδ ἴῃ ἀ6} ὅΐδοῃο 
56 108. Ρο απ ; ἀθηη ἴῃ ἤθη ογϑίθη ΒίιοΠ ΘΓ η 626 Πΐ 5101} 1165 
αὶ ἄθη ΡΘΙΟΡΟΠ ἢ βϑίβοῆθη Καὶθρ ἀπ Τηϊι5ϑίθ τη ἀθϑβθη ὙοΡ]δι ἴῃ 
βίου. νου πάπηρ σϑἢϑ θη. ὑνουῦάθη, ἴῃ ἄθη [οἰχίοη ΒοΠοΡη ἀᾶ- 
ρθη ἰδί οἷ 5010 Π 6} Ἰοἰίοποῦ Πδθη ἰὴ ἄθη [οΙΘΙ556η ὨΪΟΠΙ 
[ἼΘΙ γΟΥ Δ Π 6, ΥἹΟΙ ΘΠ 5ίθ θη (1656 ] 6 ΠΡ ΟὝΟΡ ὙΥΘΏΪΘῸΙ 
56] βίης [ὮΡ 510} ἀὰ: δ5. 15 (ὃν Κδιηρῖ 6 οἰηζθίηθη ϑίδαίθη 
ϑθσθη 616 ΟΡΘΡ ΟΡ ΒΟ, ραρΡίαθ. οἴ η6. Θοιηο ηβδηηθη ΡΙδη σ ΠΡ. 
γγα5. βοηϑί ἴον ἀϊ6 ουβο Θἀθη ποῖ, ἀοι Πανβίο!πησ πη (6 Αἢ- 
ΒΟ Δ ΘΎγΟΙ56. σοϑδο ὑΟΓἄθη ἰδί, ἰδὲ σζὰπη ΤΉΘΙ] χῃ Θηρ Π6- 
νηοί, συ ΤΊ61} σι ΘΙ ΟΠ ατ5. ἄον Δ} πᾶ} θη ΑΒ ἀθϑηρ (685 
γ ογκοθ. Ζὶὶ οΥ ΚΙ ἄΡο αι, τ 415 Βοννοὶβ [ οἷηα ΤΥ Θηηηρ ἀΙΘΉΘη Ζῃὶ 
Κῦμπηρη. 

πη τηδῃ ΘΠ ΠΟ) οἰπο ΡΒ Ο ἢ θη] οἱ 65. Ζννθοῖςο5. ΠΔ0}- 
Ζιν  ΘΙβθὴ ϑοϑποῃΐ πη ἴῃ 6] οἰ βίθη ΤΉ 616. πὰ οἷπα Βοοηαίριηρ 
ἄδν (οβοβιοηίο ἀ65 Ρ6]ΟρΡΟΠ ΘΒ βοῃθη υ]θθ 65, ἴῃ ἄδιη χυνοϊΐθη οηί- 
γΥΘ 6. οἷηθ Ὑου ΟΡ ΟΡ 4685. ΑΘ Θ5118Δ08 οὗον σΘΒΟΒΙ ΟΠ ΠΟΠ 6 Β6- 
Ιορα [Ὦν ρΠΠ]ΟΒΟρ 506 ΝΥΝ ΒΓΑ  ΟΊΒ0Π6 Ογυπαβδίχο ΧΡΠΟΡΙΙΟῊ5 
σρίπηἠθη Πδί, 50 ἰηἀ (165 ΑΠΠΔἢ ΘΠ, 416. ἨϊΠ 415 50 1016 θΟΓΘΕΠ- 
πρὶ απα ΘΡΘη50 ἡνΘη]ρ Ζὶ ᾽ν οἰβθὴ 16 Ζῃ ΠΟ] ρθη 51η4. 

Μδη νιν ν] 6] οἰ οἢΐ ΒΘ ῃδαρίθη ὅπηθη, (855 Ὑν] ἴῃ ἄθιη ΓΘ 
ΠΙΟΠ 5. 415 οἴηθ πδὸσῃϑί βοῃᾶίζθδγ ΜΔΙΟΡ Δ] ΠΒΔΙΠΠΉΠΠΠ᾽ Ζι ΟΙΠ6. ἀὁ- 
ΒΟ] Οἢΐο 6. Ζε ΧΟΠΟΡΙΙΟΗΒ, ΠΙΟΠΐ οἷπο (ἰΘβομίοῃίο 56 }}08. ΠοϑιίΖθη, 
οἰηθ ϑ'ιηιη!ηρ, 416 ἴῃ ἰἤγΓΘη ΟἰηΖ  ] ηθὴ ΤΉ ΘΙ]6, 16 ΠΟ 6 (61 
ΘΔΙΏΙΏΪΟ ἀ16 ΟΈΘΙ]6ἢ ΓΤ ΘΙΟΠΠ ΟΠ ΠΟΥ ΘΟ ΒΡ ν ΠΟΙ ΟΥ ΠΌΘΘΘη, 56} γϑὺ- 
50] θη ἰδί, 46ν αἴθ [Ἰοίχίθ δυβο]θιο θη 6 Πδαηὰ 465 Ὑ υἴΆ550 18 
6} ἀπ 416 ΠδοΠδι νυ ἈΠ ΒΟ ΠΟΙ ΠΟ ΠΔΟῸἢ βοίηρθιη ΤοάΘ. νοῇ [γ61- 
ἀον Πδηά (90 πηνογᾶηάογί,, 90 ὑογ αν θεῖοι, αὐ 6 Βοθννο σι θηί- 
ΒΟΠθ θη 561η}) ἀν ΟΠ ΟΠ κοῦ ἀβρογροθθη πΓά6. 

Αἴι8 ἀἴθβοῦ ΑΠΠΔΠΠ]6. ΟΡ ΟΙΘΐ 510} τη ΠιοΙομΠρίκοῖῦ ἀον ατιηά 
[ᾧν 416 δἰρϑη!  } 106 ΠΑΡΒί 6! πη οϑυνοῖβ ΧΘΠΟΡΠΟΠ5, 416 ΟΠΠ6 61Π6 
[δίς ἤθοϑὶ, ἄθυθη βίγθηρα Βοίοίσπηρ 85 σὰ νἱ6 }] πη4 445 σι ὑν Πρ 
νου θάθη ἢδί(θ, Ζν]5 ΟΠ Π6 η (ἀ6Γ σΡὔββίοη πη4 βου" σϑδιηβδίθη ΑἸΒ ΠΡ - 
ΠΟΒΚοΙλ πα 46. ἰΓοοκηθη ἈΠΟ ΠΔη θυ μη (6Υ οἰηχοίηθη Τηαΐ- 
580 6 η ΒΟ νυ δηϊῖ; ἀ6ν ατιηα Ζιὶ 461 ΓΟΪη ΔΠΠΔ]15{|56 θη Ὑο Κη ΠΡ θΠΡ 
(ον Βοσο ΘΠ Ιΐθη, αἀἰ6 ᾿κθίηθη οἰ θηάθη (θάδηκθη, ἰκοῖηπθ Νοίῃ- 
νη ἸΘἸκο τη ον ΕΌΪθο (ον ἘΓοίθηΐθθα ὈΠ}οκοη 8581, Μίδη σἱρὰ 
θεῖ ἀἴθβθν ΑΠΠΔΠΠ6 ΠΟΙ ΐ ἃ115 ἄθπὶ ΜΔΠρΡΟΙ (6 ΟΡ Ζίιρθ, ὑγ6 106 
416 (οβο!οΠίθ 465 ΤῊ Κγ Ιἀ65. 415. δἱἢ ἀηνο ἃ ΠΡΊΟΠ65 ΜΙ ΒΓΘ 1|5- 
ΖΘΙΟΠηΘη, δι (θη δίδηρ 6] 8η ΠΙδίου βο Ποῦ. {{πη58} τπιηα ΙΒ. ΟΥΊΒΟΠΘΠῚ 
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Θπη Βοῖπι ΧΟΠΟΡΠΟ. 50 Π]Π]οββθη, ἰπἀόπὶ τηδῃ Κοῖποη τΠΠΠκ ἀν] ο 
σοι οι. δ αββϑία Ὁ ἢ. 5. δου κΚ ἰορὶ, 8060} (ἰ4556}}}6 8115. 56]- 
ποι ΕἸΒΟΠ  ΠΟΠ κοι θη. χὰ οὐ ΚΙ ρθη βπ0}} 1. 

Δτ5. ἀρ β οι ΑΠΠαΠ 6. ΘΡΘΊΘΥ 5100}. ἀπ. ἢ}. ἀἴ6 ρκΙάλαηρ 65 
ΔυΠΆ σὴ. ἴθ. ἐδ ΟΠ ΡΟ υγοῖβο. [Πρ] ΘΙ Ποῖ} (65. Απβάγποκοϑ, 
ΔΠ ΚΟ ΐβομο ϑ ΓΖ] ἀπησοη, 16 5108}. πο οθθ. βοϊίθη Πηάθη, 
51 [νοὶ οἶπορ Παομ σθαι. ἀπ ππίον θΡΟΟΠθηθη Δα ΖΘ πη 56} 
παι ῦγ οἢ ἀπ ἀν! ο ἀθὴ πΠπλ, νυ ! ΟΠ θὴ. ἐἰὰ5 ΑἸΓου πὶ ἄθιὴ Χοπο- 
ΡΠ ΟΝ βοῖπο5. 65 οθοη σοβρομίοί παΐ, πο! ΒΟΠη ΟΡ η., ΥΘΠἢ ΤηΔ ἢ 
γοΙ διιββοίχί, ἰἀθ8. ΟΡ σον β5 θη ορκο ἄθη Βίθιηροι! 465. (ἀδῆζοη 
απ ὙΠ πε οίθ. ΔΘ ροκὶ μά θ 6 ἢ νυ γθ, υθηὴ Θ᾽ ἴδ ᾿οἰχίο Παμὰ 
ἃ. ἰἄββοῖθο. Πᾶζ(6 Ιοσοὴ Κῦππηοη. ΔΠῸΡ (61 ἀπὸ} ἄθ δύουκο 
ΑΠ1]05., νγὰβ8. ἀθπ556 }} 10}. ἀριηβο! θη. οἷηθ ΑΘ ΟΒΟ ]ΟΒβ Ποῖ. σοροθθὴ 
πὰ οὴ νὰ : Δηάοιίαηρ ἀ05. ΡΙΔη65, ἄθὴ ἀον Ὑουἴαββου θο οἱ σίο, 
[οχοιοηρ 65. Βίαπαριηκίοβ, ἄθὴ. ΟΡ Οἰπηδ ἢ, ΑΠΡΆθ6. (6. 
Δ Π]6 ἢ, 115. ἀθηθ ἢ. ΟἹ 56 1η6 Ἀοηη 185. ον Τ᾽ Παίβδ θη ΒΟ Πρ 6. 

θ 16 ΟΠ ΟΡ οἸκο θη, ΘΙ ΟΠ 6. 5100) ἃ015. ΟἸΙ656 5 ΑΥῈῈ ἀ65. Νίρον- 
50 ΟΙθ 5. [ἀν ἀἃ5. Ὑ ορβί ἀπ η155 ἀον Τ Παίβδ ἢ ΟΡ θΘη., 5᾽Π6 ΖΕ 
ΤΉΘΙ! πος πἀπθοάοιίοη, ΝαιηοηἊ οι [ἀν ἰδὲ ΓΡ τπ5 (ον 
ΜδηΠρΡῸ] ἃ [βίο ΟΠ ϑ πη σο., ἀπ σνοῃ ΤΕ κνά 65. οἷη 
50. ΘΓΌΒΒΟΒ. ον ΟΠ σοϊορί παΐ. ΠῸ Βορίηη ἐν Εν χάμ!πηρ, ὁ}- 
ΘΙ ΘΙΟΙ. γοη) (ΒΟ ΟΠ ΒΟ ΓΙ οπηθ. ΟΠ ϑ  τηησ σοΙαββθη, Βο- 
ΒΕΠΠῚΠ{ 510} 510 ΠΟ. Δ (5. ΘΠ Ζυνδηχίσϑίθ {4} (65. ΡΟΙΟΡοΙΠο- 
ΘΙβοπθη Κρίοσοβ, ἀν 1. 411 ν. Οἢν., τ ΔΒ ΡΟ ΠΘΙΉ ΠΟΙ δι θη ΘΟΠΉΠΙΘΙ 
οὔθ θη Αηΐαηρ (65 ΠΡ βίο; ἴῃ. θη [οἰσθηάοη Καρίζοη. ἢπάθη 
510}. Ζοιἀηράθ θη, 00} αἰθβοιθοι. θἰθίθη. οροββο ΟΠ ΓΘ κοιίθη, 
[)ὰ5. πᾷοῃϑίο ἐλ ῃν νυνὶ 1,2, 1 δα 0]. 09. τξΞ 40 8.,)Χ70 ν. (ν. βϑϑι μη, 
π|} εἰδηλ {ΠΡ ΘΙ β θη (5. [Οἰσοηθ αἷἰβ 5. 65 ΑΡΟΠποηΐίθῃ 
ΔὨΠΘΘη05. τες Ὁ]. 99, 2, νιᾶθροη ἀθο}} ΠΡ χιρ] οί ἢ ἀἀ5 πο (65 
Ζυν ΘΙ Πα χυνη χ σϑίθη ψν 1 5]. 65, ἃν 1. νὴ 410 ν. (πν., ἀηρόροθοη 
5: 1, 0, 1. Ππάοιί 5100}: ἀἃ5 δῃν 4δ5. Αγοπομίθῃ 4 |Π|{5 τς Ὁ]. 93, 
ὁ Δηθοζοὶθί πη ἀἰἀ556}}}6. 415. 45. ᾿ηΠπ ἀχυνδηχίσϑίο Κρ ο 5|4}ν Ρὸ- 
Ζοἢποί, ἃ. ἢ. 40 7.6 ν. (ἢν. -ξΞΞ ΟἹ. 08, 2, 80 ἀδ55 δἰ πόυβοὶ 5 85 
ἀρ υν Δη χΖίρϑίο ΚΡΙΟ 5] 4} {βου βρυ πη σ θη, ἈΠΟ ΡΟΡβ οὶ ί5. Κοῖηο ἐν 
15. ἀα!Πἶη σοιπδοΠῃίθη. ΔηρΆοη. ον ΛΥΔΠΡ ΠΟΙ Θοιηᾷ88. ἰδί. θδμ] 
ΘΓ ΟΙΒΠ πο ηἰ ἰδέ, (5. ἡδοιϑίο {4} 1Π, 1,7 τἀμὰ 10. ΒοχοιοΠηρί, 

(5. ΠΙοΡαυ [ΟἸροπάθ ΠΠ, 8, 1 415 Ὁ]. 94 --- 40 4.9 ν. (Βχν., ἰῇ νυρ}- 
ΟΠ ΠῚ 5160}. ΑΙ Πο. θη ραν ΠΡ. ΘΡΘΔΠ), 

16 ΝΠ ΔΟΡΑΡΡ ΟΠ 6. ἴῃ. ἀϊοβθη Λε ἀρ θη δη 850. σΡΌΒΒ, (85 
αἰ ΘΞΟΠ 0). 510} ἴῃς Κοίηον. δ οἶδο ΔΒ] ΘΙ οΠθη. [ἀ5856}, 1 ὅπ} ἐἰθη 
γογϑι ἢν νοὴ οί ον ἣν, δἷο ἀαάπι ἢ. ψιὶ Ἰῦβοη, ἀἀ55. πη ΔΠΠΙΠΙΠΐ, 

516. 5610. ἀπ Ὁ} οἷπο γουυοκαηρ ἃ [Ἀ]5ῸΠ 6. ΘΓΟΠ Πα. σΟΡΡ ΟΠ νον- 
θη, ἰδί. πο 5. Δ ]ΞΒΠ0Π}, τἰὰ γηδ ἰζαϊι οἷπρ ορηϊροπάο Εν λιιης 

1) (οπηπιοηξαίίο οὐ ἰοα 4 ΧοΠορΠπομί, ἬΘ]19π, Κ', ὅ9, 

ἐπκΆΩΣ 
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[ᾧνγ ἀϊο Αὐι σιγᾷ Πηάθη Κὔύηποη, ἰῃ συ ΟΠ ο ἀϊθθο ὙουΒΟ θθιησ 
οἰηρσοίγοίθη βθίη 5016. ἢάχὰ ΚΟΙηΠΐ [Ὁ Π61, 455 416 ζᾶ] αηρ (6. 
Φάγ6 πδο]ν ΟἸγιηρίαδηῃ οὐδὲ Ιηθ 6 ἤΔῸ ἢ) ΧΘΠΟρΡΠΟὴ. ἴῃ ἀν (ΟβοΒ οί- 
50 ΓΙ θη {}}10} σονοράθη ἰδέ. Μίδη σἱγὰ ἈΠ 6}. τη ΒΙΟΠ ΟΡ οἰΐ 
ὭΔῸΠ ἄδιη οι σαηρα γοὴ ΒΚ ἢ 6. 1) αἴ Αηράθα ἀν ΟἸγιηρίδάθη, 
Δγομοηΐθη απ ΒΡΒΟΡΘ 415 γοὴ ἔθιμον Παπμ οἰ Π θη 8η- 
566 Κόπηῤη, ππἃ ἅπ0}} 416 Αηρᾶθο ον ΚΡΙΘΡΒΊΔΠγ6. γα 5101} 
ΠΙΟΠ 415. ἄοῃί Παϊίθη ἰαββθη. 

Πον ΟΠ 55. 465. ἔσίοροθ [ἅ}Π{ Βοϑαμητηΐ ἴῃ 5 ὅλην 404, ἐἃ 
80} ΤΕ κγά. Υ, 26 ἀ6Γ σδηΖθ ὐϊορ 56 μα ἀχυνδηχὶρ φάῃ γ6 νην 6 
ιπ4 ΠΔ0}} ΠΠ, 2 ἀον Αηΐαπρ ἀθϑβο!θοη ἴῃ θη δα! 491 χιι βοίζθῃ 
ἰδί, ἄγη πδῸῃ  ΧΘΠΟΡΠοη 11, 3, 9 Ρ15 χίῃη ΠΟΙ 5. ἀ65. Θ᾽ ἢ]1155- 
1865 δοῃίπησχνγδηχίο πη οἷη [8165 Φα ἢν νυ Π 586 ψἄρθη. Π 1656 
ἰοίχίθγ θα Ζ8}}} ἰδὲ θηιβοῃ!θάθη []|500} πη ν᾽ ! ] 6! ἢ οἷηθ οΡΡ οἴ 
]θηδη 65, (61 416 πηνη {610 81 ἀαΡ δι σοπδηηΐοθη. πθπ τη χυνδη- 
“5 ΒΡΠΟΡΘη. πἰομΐ δα 5 θοππηάζν Δηχὶρ πη οἱ Πα ]}065. 94} Ζὶ 
γ ΕΓ ΘΙ 6 ἢ. υυιβϑίθ, Οὔ ΘΊ ΘΙ οἢ 4165. ΒΘ ἢν Ιοἱοῃΐ σὶ ον ΚβίοΠ θη 18. 
θῶ ἃ 416 ΒΡΠΟΓΘΩ ᾿Πτ Απηΐ σὰν 261 ἀον Τὰρ- πηα ΝΟΠ(ο ΘΙΟΠ 6 
'πΠΔ ΗΠΘΡ 86 δηίγδίθη, 50 ΠᾶθΟη σοι Νίαὶ 491 15 ϑορίθιη ον 404 
ΔοΙ πη ἀζυνδηχὶρ ΒΡΠΟΡΘη [π Αἰηΐ γορυνα!ίοί, πη4 (ἃ 5:6 πιη4- 
ΖΥγΔηΖ19 πΠ4 οἷῃ [181 65 Φαἢν 15 σὰ Νονθθον 401 ἄγ 6η, 50 
8} ΔΠῚ ΟΠ 55 (65 σδηζθῃ ΚΤΙΘΡΟ5. (6 ΠΟ πη4 χνδηζίρϑίο 
ἜΡΒΟΡΟΒ. ἴῃ] Αἰηΐ, σᾶθμγοη ἢ ἀθβϑθη Απηίβί γι Τγβαηθν ὩΔῸΠ 
ἤλυθ χυ ΠοΚΚοηγία. 

Ζτι γον μος ἀν ΕΓΟΙ 556. ἃ 416 ΟἰΖοίπθη 986 ΓοΙ- 
ΟΘἢ 580 416 ΖΕ Δηρ θη, (6 ΜῈ Ρ6Ὶ ΧΘΠΟΡΠΟη Πηάθη, πιο}, 
45; 816] 8110}. 416 Βρϑιπηηπησθη. Ρ6Ὶ πάθη ΟΠ 5.6! 6 Ρη, 
ΠΑΙΠΘΏ ΠΟ. 61 ΠΙοάον, διη4 {ΠῸ61}|5 πιοἢΐ σθηδι σρηπρ, {Π|61}15. γα 
ον γχᾶμιπηρ ΠΕ]. ΧΘΠΟΡΏΟη 56 105. ἴῃ υἱθίθη ΠΙηρΘ σι νυθηΐσ 
ἀθοΓο Πϑ 0 η, ππὶ τη ῃΡοΡ ΠΌΠΘ οἷπθ 5010 ηῃ6 ὙοΡ Ποαηρ 
5ΙΟΠ ΘΙ γΟΡ ΠΟ Π]ηΘη Ζῃ ὔηποη, Εἶπ οθηδιοῦο [ΤΠ ο ϑποηρ (6 Γ 
ΕΙη ΖΘ] οἰ ἴθ υυρ 6 ΠΟ δὰ τοῖς ΠΡ. πὰ 65 τηᾶσ 465}8]}} οδ- 

“πἴροη, πὰ’ ἄἰ6 Ἠδαρίρυμία Ζὶὶι οὐννᾶπηθη ἢ. ΠῚ6 ΠὔοκίΘἢν (68 
ΑΠΗΡΙδ 465. ἤδὸ ΑἰΠΘη [ἄβϑί 510}}) τ Ζι θη ΟΠ ον ΘΟ ΘΡμ6 1. ἴῃ. ἀθὴ 
δαη! 407 ν. (ἢν. βοίχζθη (1, 4, 12); ἄδῃδοι σϑῃδγθηῃ 416 νοῃ 1, 0, 1 

"15 Π,1, 9 ουχζἄμ!θη ΕΘ ΉΪ556. ἴῃ ἀἄ5 Φ44ῃν» 4060; Π|Π,1, 10 "15 
2, 24 ἴὴ ἀ8ἃ5 Φ8ῃν 405 τπηὰἀ [Π, 9, 1 δὴ» 10 ἴῃ ἀδ5 8} 404; 465- 
Ὁ] ΘΙ ΟΘη 16 γογαισο ῃθηἄθη ΒΡ οίθη 1, 5, 1 Ρ15 4, 1 ἴῃ (Δ5 

ὅλην 408,1, 2 ἴῃ 5 Φλην 4090, 50 ([455 δι 485 ουβία δρι{6] 46. 
ΟΠ 55 (65 ΦΔῃγο5 411 ππἃ ἀ5 Φ4ῃν 410. Κοιηηθη, οἤηθ (888 
510). μι Βοϑι Ποῖ} ἀ16 Κ(6|16 ΔηροΘθο ᾿ἀθθί, ἃπ συ] Π6. (16 
(ἀγᾶηχο ον {406 χὰ ϑθίζθη νγᾶγϑ. ἐν 

1) 6 πούϑιιοηϊθιιβ Δ ΠΟΥ ΤΩ ἴῃ ΠΙδίου. αὐ. ΧΘπΟρΡΙΙ. βιιβρ θοῦ. δ μνν οἸά- 
ηἰύ 1898, 

2) 5. τηϑίηϑθῃ Ατΐβδίζ τὴ ῬΒΙ]οΙοσιιθ ΧῚΙΥ͂ Κ, 690 --- 44, 



ς ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

γο ἀν ο ΒΟ ο δὴ Ππάθη 510} ΓΘ Ι ηᾶββισο 26 ΠΟΘ γι - 
ὅρη βὰν ΒΙΟΠῚ πο, ἀπ ἀἴὸ 1 βίβί!αηρ ἀν. ΟΠΡΟΠΟΙΟΘΊΘ Πτ158 
τἶἱς ΠῸΠῸ ἀπάορου ΒΟ ΠΡ  ΠΒΊΘΠ ον  ΟΒΟΠΘΠΘΗ. Εβ πὰρ ἀπο} ἴῃ θη 
[πη Ἰοϊχίου οι ΒΟ Πογη. σοηΐροη, ἃῃ ἄθη ροῦν θη ϑ(0Π 16 ἀἴθ ΖῈ ΠῚ 
γοΡβ ἀπ ηἶδδὸ (6. ΒΟΡΟΡΟΠΠοἰίοα ποι μίροα Ζοἰ νοι ππιπησο Ἰ6468- 
πὰ] ἴῃ ἤθη ΑΠΠΙδΡ Κυπρθη Ζι ΘΌΡΘΗ. 

{6} 6 ἀἴο ΟΠ! θη, ν οθ. ΧΘΠΟΡΠΘη οὶ ἀοιν ΑἸ ἀββιιη δ 56 16} 
(ΒΟ Ομ 6. θοηπίχί Παΐ, Ππάοι 8ιοῖν θ6ὶ ἴμμὰ 56 108. Κοῖπο ΑΠρΆ)06. 
1 νη οἰπίσοη ποιοῦ θη (ΘΙ μρ θη. δα! βίο 6. ΑΠΒΙΟἢ , 415. μὰ 6 
οΥ" [ἀν ἀἴὸ Βοϊάοη. οὐβίθη Βύοπον. 15. χι ΕΙΠΠά πη. Αἰ Ποη5. ἀπο} 
Πυβαηον ἐἰο νοοῖ ΤΠ νἀ" 465.  δοῖπθ (ἀοβοῃο 6 δ ΟΒΔΠΏΠ] ΘΙ [6 ἢ 
ΜΑΙ ον Ια Πα, αἴθ {πὲ πᾶο} ἀοββοη Τοάο Ζιρ Ομ θ ἢ. 56 π 50] 16, 
βνοηαίχί, ἰδέ. υνθάον ἀπο ἢ ̓ρροπᾷ οἷη Ζοιιρηῖδ (ον ΑἸΐθη πη γοιοπ μα 
απ ογ ϑί{χι.. πο δὲ πᾷ [ἢν 510}. νὰν Ποῖ ΠΟ; νἱϑ ἢν Ἠαδί, 
ΧρΠΟΡΠΟἢ ρον ῖββ, ἀἃ ΟΡ ΟῚ5. Ζι ΡΟ θὴρ ἄον ΠΡ οἰββὶσ πης (ον 
ὙΥἸΟἀον ΠοΓβίθηρ ον ΠΟΠΙΟἸ  αἴϊο ἴῃ ΑΓ Ποη [ονίθ, {Π| 6115. ἤΔῸἢ οἱθ- 
ΠΟΡ ΑΠΒΟΠδιΙηρ πα ἴδοὶ. {π 0115 πάὸ ἄρῃ ΒοΡιοίοη οὐ ζᾶ! , αἴ 
ἀ 6} αἰ6 γον ΓΑ Πο ἴ Κυϊοσο πΔ0}} ΑἰΠθ σοἰδησίθη. ΝΟ 56 1ΠῸ} 
ΤΠ ΘΙ Δ Πλη6. ἃη ἄομ Δισο ον Δομηΐαιβοη ᾿αΐ ΟΥ γΥΔῃ ΒΟ ΘΙΏΠΟ] 
4 δ {{π ΟΡ ΘΠ πη 0 65 ΤἜΙΡΡοΙ τη ΠοΡ ΚΥ] ὰ5. ἴῃ Αβίθη {Πᾶἃ- 
(ἰσο ΑΠΓΠῸΙ οΠΟΙ 0, πηι, 16 τη Βοδι πη Ποῖ} Βοκαηηΐ ἰβί, 
ἄἀθη. Αροβ 05. δι δοίπθη. Δίσοη ἴῃ βίο. πη δα! βοίπθηι ἢ οῖκ- 
ΠΤ 501} ἤΔῸ} Ἰὐπρορα ΒΟρ] οί απ ἀθν ΘΟΒΙΔΟΙ μοὶ Κογομοῖα Βοὶ- 
σρόΠηῖ. Π1Ὸ Βορο οη οἰ ίθη. οι [οἸσοηἄθη Δεῖ: Παΐ ΟΡ, θ6ὶ β6 πον 
σοπδπθη ΒΟ ΒΟ Δ τ ἀθηὶ Αροβϑιίαοθ πη ἄδη γον ΘΠ ΠΒί θη 
ρα ΠΟΙ, ΘΟ 55. Ζ11ΠῚ ΘΥΌΒΒΘη. ΤΉΠΘΙ δι ἤθη ΕΡ χά! πη σ θη. γθὴ 
Ατιροηζοιροὴ ΚΟΏΠΘῊ ΘΟ οΡηΐ, ἃ 65. ἰδί [πη ν᾽ θ! ] ἢ βορὰν μηδο- 
ΠῸΠ σοννθβθη, οἰ ΟΙ6 6 ΛΔοίοηβίίοικο (ον ΘρΑΡ ΠΟ. ΘΙ ΠΖΊΒΘΠΘη, 16 
ἀογρο. 810} ΡΠ αἰάΓ ἢ. Αροβδοβ 19. ον μη!. ΠΔΠΟΙ τηὰρ᾽ 65 Κοιη- 
Ιη6, εἶαθ5 ἴῃ ἄθη ἰοἰχίοη. ΒΟ οΡ ἢ. τ} ὑυθηϊθοη. ΑἸΙΒΠΔ ΠΡ. ΥῸΠ 
[ποσοῦ οι ἢ οάθη πΠ} 5010 116 τη! ΘΠ 6} βιπ, υϑοῃο ἴῃ ϑραρία 6} 8 
οάον: ἀο0ἢ ἴῃ (ἀοσοηνναν νοὴ ΔΠΡΘΘΘΠΘΠΘῊ ΘρΑΡΓΆΠΟΙ ἢ ΘΠ ίθ ἢ νῸ- 
οἢ ΓΘ, 8115. ἀοΓΘὴ ΒΟ ομίοη χο Π] ΧΟΠΟΡΠΟΙ ἀοπ 4||66- 
ποῖ η6 } [Π8}} ἀον ΡΠ Προ Θη μοηθη Κομηΐθ. 

Βοῖ ἀϊοβοη ΟΡ Διιββοίζιιησθ ΚΠ 65. ΠΟΙ Δ ΠᾺᾺ]] 0, 55. αἶο 
ΘΟΒΟ ΠΟ ΠΟ Π6. ΠΑΡ βίΘ ! απρ ΧΘΠΟΡΠΟΗΒ. οἰνναβ οἰ Πβο ἰσ ΒρΡΑΓ Δ ΙΒΟ 65 
ἰναΐ ἀπ τη θη (ἀΘϑ οΠβριιη κίθη. οἰημο5. ΑὨΠἄΠΡ ΟΡ 5. 6} βρᾶρία- 
ΠΟ Θη. Ῥάνίοὶ σοβοΠΡΊΘθοη. ἰδέ, ϑοίηθ. θα μο Βοναηἀογηρ εἶθ ν 
ΒΡΑΡΙ ΙΒ Π ἢ γον ἀβθαηρ, 561η 6 ῬΟΡΒΟΉΠ ΟΠ ΕΘ ἰ5ο Ὁ σὴ 01 
Κὐπίρο Αροβιίδοβ, ἀον [ν᾿ ἀἴθ ΝΙΟΠοΡησ. πη Εν ννοορηθ ἐἶθν 
ΜΟΙ ΦρΑΡ(Δ5 οἴη ἰαηρὸβ Π θο. πἰπά προ νι ἱρκίθ, τητιββίθη ἔπη (ὰ- 
μη θΓΪηΘ ΟΠ, οἀ55. οὐ αἴθ ΒορΟθοηΠοϊοη. ἰὴ ϑίππο ἄδν ραν ΠΟΙ 
Αι βίο ἀπ ζὶὶι (πιπβίοη. ἀουβοΙθοη ἀΔνΘί 66. ΘΠ πὸ ῬΑΡ 61 Π16}}- 
ΚΟΙΓ, 14. νΠ]Π 1} οηο {{ΠρΡῸ ΘΟ ΕΠ ρΊκοῖς ἴῃ. οἰηζοίηθη ΕἄΠΠ 6. σοθοθη 
[Ὁ] ΠΠ 06 ῬΑΡ ΘΙ η. ἰδέ ἀἴοβο ἀ β ΟΠ ΒΟ ΠΡ θαιηρ ΠΙΟΠ , υνῖ8. Δ ΟἶΠ 6. 

- τ απισοσ πλυριανμδα 
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πἰομί ππροάουϊοημάθη Ζ41}} νοὰ ϑίθ! θη, 416 ΜΙ δῃ 501) οοβϑιη 61 
Πιαΐ,᾿ πη ἀθηθη 5101} ΠΟῸΪ οἰπῖρο ΠΙηΖι ρθη [Θρϑθὴ, ἀθιΠ0ἢ ἢρΥ- 
γοΡ ΓΙ: ΠΡ 6} τπᾶη ΜΠ ἴῃ Δ|16η ἤΠηάθη, (1855 ΘΠ οἴη Ὑ ΘΡΒο ιν οἱ- 
Θ6. γοη ΕἸη ΖΘ Ποιίθη τπὰ οἷ ὑὐ  "ηἄββισ 5 ΠΘΡνΟυ θη. νοὴ δη- 
ἄθγ θη 45] ηῖρ 6 ἰδί,, ννὰβ ἱππὴ Ζιιπὶ ΟΡ ΘΟ Δ ΟΠ νου ἀθη ΚΔ ΠΗ, 
νὰ Πγ Πα οἷπθ ψΊΡΚΠΟΠο ΕΓ ΑΙβομαηρ ον ΤΊ] αίβδο θη ἢἰγρ πη. Δ0}}- 
Ζανγθίϑθη ἰδί. ΒΎΘΙΠΟΠ. απ πἰολί δοϊἄπρηρί νου θη, ἀδ55 οουδ 
οἴῃ 85010}Π|65 γ᾽ βο ννοίσθη [{ ἀθη βρᾶογθη ( Θϑο ΟΠ 5] ΌΥΒΟΠΘΥ ἰὴ (6. 
Εγσγύπάιηρ (ον Δ μοἰΐ οθη80. ΠΙΠΔΟΥ ΠΟ ν Γ 6 ἢ. άπη, τν]8 
οἶπο τ ΡΠ Ππ6 ΕΔΙΒομπιηρ, ἈΡ6 1. ἀδῸ} ΚΠ Π θη Ὑ} ἀδγ]η Ἰκοίηθη ανιηὰ 
56ῇθη, ἄοιη ΧΟΠΟΡΙΟἢ οἰηθ ΡΒ! ἢ ΠΠ0Π16 ᾿ππίβί ! προ ον (αθβο (6 
χα [μὲ χὰ Ιοθθη, Ζι1π|8] νη τηδῃ ὈΘάθηκί, ψ16 ΒΟΠΟΙ 65. ἰδ, 
θοίη Αἰχοίομπθη ἀοὺ ΓΘ ΉΪ556, 416 τη8η 5610 5. χτηἱΐ ἀπο Π] 6 
παΐ, Ῥαγίθι!ο5. σὰ Ὀ]6ΙΡ6η. 

Πὰ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 81101} ΠΡ οἷ ΜΙΘη50}) νὰ ὉΠ ΙΠΘΠΒΟΠ]Ο 6 
ΟΠ βΟΠΘη ]Πιαίία, 50 ἀαγΓ ΙΔ 8115 50ΙΠΟΥ ὙΌΓΠΠΟΡΟ. [ΠΥ οἰ Ζο]η6 
Ῥουβοόπθη, ψὶ6 ΠΡ ἄθη ΑρΘΘα05, πη 8115 ΘΙ ΠΟΙ σον 556 η (ογοἰζί- 
μοῖΐ ροθθη ἃπάθρθ, ψῖθ βόροη θη Τ ΙΡΓ ΟΠ, γῸη (ἰθιη οΓ Κυδηϊκιη- 
Θσ6 ἢ ΟΡ ΔΠΓΟΠ ΠΔΡΘη πιὰρ (5. σι ΠΙ, 1, 5 ππὰ ἸΥ, δ, 17), 850 νῖ6 
ἀάγαι8, 455 ΟΓ' Δπάθγα Ῥογβοη ΟΠ Καί, τ] θη ΙΡΠΙΚΡαίθθ ππὰ 
ἘΡδιηθίποηδθ, ἴῃ ἄθηθη οἱ ΝΟΡΘΗΒΡΌΠ]ΟΥ 56 116} βίγδἰθο βο 6 ἢ 
ΝΘ Θ᾽ η 58}), [δϑ., πη δο οί ἀθουσ ἢξ, πιο οθθη δι ΒΟΒ]60}}- 
ΠΡΊΓΟΙ 465 ΟΠδγακίουθ 50] 1 6556η. 

Πίθβ5 6106 [τοπηθ ΑΠΠδηΘΊΟΙ ΚΟ 8η ἄθη ΓΟ] οΙὄϑθη ΕἸδιθθη 
(ον γᾶίον, Ἃ16 510} ἴῃ βϑίηθῃ ὕβρυιθθη ΟΡ θη. τοῖσί, {τ Δπ 0 ἢ 
ΠΙΘΡ ἀρ 6 Γ8}} ἀθι  ]Π10 ἢ} ΠΘΙΤΟΡ, ΘΌΘη50 Εἰη6 σϑυ586. ΠΙΠηρΙσιηρ Ζιὶ 
ΠΟ ΡΔΙΠ ΒΟ Πθη Βοίγδο πη 6η. 

ΠΙῚ6 ϑργδομο πηὰ ἢ δρβίθ! πη ἰδί, Μ]6 ΒΟΠΟ. ΟΦ ΒοΙηοΓΚί, 
Οὔπο Βοβοπάθνο ϑογοία!!, ΓΟΙῸ δὴ ΑΠΔΚΟΙ ΘΠ, ἀἷ6 8] ΘΓ ἀΪη 95. 
ἍΠῸ} ἴῃ ἄθη {ἰργῖσθη ΟΡ ΡΟ ΠΟ 6. διιβο θα} οἸοίθη ΘΟΠ 6 Χοηο- 
ΡΠΟΠ5 πἰομὶ 56] θη δηα, πιομί [γοὶ γοη ὙΥ̓ΟΥ ΘΙ, (16 ϑοηβί 46γ θ685- 
ΒΘΓΘῺ δἰ ΒΟ 6 ῬΓοβὰ [ΓΘ 51η44, 18 ΧθηΟΡΠοη ἢδΐ 65. ΒΟρᾺΓ ΠΟΙ, 
γΘΡΒΟ 8, ἀἄὰ Ὸ ΟΡ. ὙΥ̓οΟΥίΘ᾽ οἰ π65 Κβαγίδηθυϑ γΠ{Π 61}, χανν θη 
θη ἀοΥΊβοπθη ΠΙΔΙ οἰ οἰ Ζι ΘΔ] 6η. ἢ οϑϑοηπηρθδοῃίοί Ὀ]θίοι 16 
ΘΡΙΘΟ 506. (ΒΟ οΠ6, ννθη 516. ΔΙῸ ἢ Ὧ61 ΑΠΔΡ 518. ΠΙΟΠ , ο] ΘΙ Οἢ 
Κοιημΐ, οἷῃ ΓΘΙΟΠ65 ΒΙΠἃ 16 Π6} 261, 45 [γ᾽ τ5. ΠῚ 50. ΜΓ Πγο]- 
Ι6 ἰδί, 48. νοὴ θη {θη θη (ΘΒ 1} ΒΟ ΠΡ ΘΙ ΟΡ 61 ἡδομδίρη Ζεὶ, 
6 [06 ἀοηβ θη ϑίο  Ὀοανθοϊ(οί Πᾶοη., ΠπῸ} [εἰ] 6] πα Ποϑίο 
Δ τιη5 ΘΟΚΟΙΙΘη 51η6. 

1) βραιία 11, 2 8. 6 Ὁ15 11. 



Φ 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΠΛΛΗΝΙΚΑΑ. 

,: 

Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλϑεν ἐξ 
᾿ϑηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας" καὶ εὐθὺς ἐναυμάχησαν 
αὖϑις “ακεδαιμόνιοι καὶ ᾿“ϑηναῖοι, ἐνίκησαν δὲ “ακεδαιμό- 
νιον ἡγουμένου ᾿“γησανδρίδου. μετ᾽ ὀλίγον δὲ τούτων ΖΙωριεὺς 
ὁ “ιαγόρου ἐκ ' Ῥόδου εἰς Ἑλλήσποντον εἰσέπλει ἀρχομένου χει- 
μῶνος τέτταρσι καὶ δέχα ναυσὶν ἅμα ἡμέρᾳ. κατιδὼν δὲ ὁ τῶν 
᾽ , 8: , ᾽»..." ἐν Ε ᾿ δὲ ᾽ ΄ ᾿ϑηναίων ἡμεροσχύπος ἐσήμηνε τοῖς στρατηγοῖς. οἱ δὲ ἀνηγά- 
γοντὸ ἐπ᾽ αὐτὸν εἴχοσι ναυσὶν, ἃς ὁ Δωριεὺς φυγὼν πρὸς τὴν 

» ὔ »" ἰχ 

γὴν ἀνεβίβαξε τὰς αὑτοῦ τριήρεις, ὡς ἤνοιγε, περὶ τὸ Ῥοίτειον. 

Ι. 1, Μετὼ δὲ ταῦτα --- 8. Εἰπ- 
Ιοϊϊπης 5.3. ---η.λϑεν---Θυμοχά- 
θοῆς. δὃϊῖθο Αἰμθηοῦ δδίίϊθα δὺυ αἷ6 

ΝΟ , 4855 οἷπθ βραγίδηίβομο ΕἸοι 6 
ὉΠΙΘΡ Ασοβαηαν 5. μοὶ ΟΥΟΡῸ5. 5160 ἢ 
Γοβίροβοίζί Πα) 86, ἄθηῃ ΤΠΥΠΊΟΟΙΔΓ 65 
πλϊΐ οἴἰηον ΕἸοίί6 σὰπὶ ϑοιμπίσο ἄθὺ "6- 
ἀγομίθη [η56ὲ] ΕἘπρθῦα διιβοοβοῃιοκί: 
ἀϊοϑοῦ τῦγαθ θοὶ Εγοίνῖα νοῦ ἀρο- 
Βα η νἀ 5 ΔηρσΘο θη πα ΘΟ ΒΟ] θη, 
ον ργὔββουο ΤΠ! βοῖηθν δ 1 ΠὋ6 νοὴ 
θη ραν 6" Θ᾽ΘΠΟΠΊΠ6η, Αρθβδη- 
βαηάνιἀδ5, νον Επιθδα ογοθονὶ Παίίο, 
αν ΠΔ0} ἄονὺ ΟΠ] δος θοὶ Κγηοβ 
ϑοπια νοῖη Μη ΓῸ5. πῃ ἀ6ηὶ Πο]16- 
ΒΡΟΩ. ρου θὴ φνογάθη, βοῖηθ ΕἸ οί 
νγὰθ ἀροῦ θοῖπὶ ψονροθῖνρα Α1Π05 
ἀυγο. οἴηθη δίθσιη. νο] Πρ νου Πίοί 
Τημυκγὰ, ὙΠ. 95:..υ. 107... ΘιοῦονΣ 
ΝΊΠ. 41. οπηηδος [6 ]6 ἢ τἰὴ8 Απ- 
σάθοη, ἀαγῸ} σγ]οΠ6. αἴθ ΜὸρΊΟΠ- 

χοῦ οἴημθα ψυνοϊίοη Τιορη5, ἀδ5. Ποὺ 

θουϊολίοι ἰδὲ, ἀδγσοίῃδη νυὔγαο, πηὰς 

ἄὰ ἀπ} τυθάονυ ἀον τὲ πόοοϊ αἴθ ΕῸ]- 

Β5θὴ ἀοββοΙθ θη ΔηΡΘΡ ΘΟ ΌΘη ὑγΘγθη, 580 

Βη4 νον ἅλονυ ἀ556106 ρσ8}}2 ἴῃ ἴ]η- 
ΒΘ νυν Ἰ55}|6 11. 
κι μετ᾽ ὀλίγον δὲ τούτων --- 

" δηοιϊν ἰδὲ ἈΠ} ἅπερ; γῸη ἀ6πὶ 
δε λτα Ὁ Βορνο μετ᾽ ὀλίγον --: 
ὕστερον. --- Φωριεύς --- Τεθοῖ ἄθῃ 
Πουΐοπ5 νρ]. ὅ, 19. Τὰν ΒΘ θ]ρίθ ἀϊθ᾽ 
ΟΠ ΤΟ, ΜΡ ΙΕ 8 ἃπ5 ΤῊΣ ἄθη Ῥοῖο- 
ῬΟΠΠ βίου σὰ ΗΠ σοβοῃίοκί ννᾶγθῃ 
ηηἃ νὰν δῆλα ]8 νη] ΜΙπάαγῸβ. ΠΟ ἢ 
ΒΠοάο5. σοβομίοκι τοῦθ, ἀπὲ οἷ 6 ΠῚ 
ἄοτι ἀγοποπάθη Αὐϊβίαπαθ χανουζΖι- 
Ἰτογῆτηθη. ᾿Τῆῦκ ὙΠ 9 πα σι 
Ὀιοᾶον ΧΙ, 88, -- ἀρχομένου 
χειμῶνος -- ἃ. ἴ. ἀαὰ ἀἷο Ζεῖς ἀθὺ 
Ἰαδὶ πὰ ΝΑΟΠ ρ]οῖομο ἀ. 4. 41] 

τ ἷν, ἐν ὡς ἤνοιγ - βοΡα! ἃ ον 
αιι5. (ον Μοογθηρα ἰῃ αἰ οἴἵδηθ 568 
σοί ηρίρ, Ῥουβ  θ6 (οθγαιιο]} Δπ0}} ὅ, 19 
απὰ 8, 21. --- περὶ τὸ Ῥοίτειον 
ἰδί ταὶ ἀνεβέβαξε χα νουθίπάθη. Βϊο- 
ἄον ΧΙΠ, 45 κατέφυγεν ἐς Ζάρδα- 
γον. Βεῖάθ Ομ Πρ θη. ἃἂη ἄθν ἰτοὶ- 
ΒΌΠ6η Κύβιθ αἴθ ἀἢὶ Αἰιβράηρα ἀ685 
ΠΘΙΙΟΒΡοαί. 

-- κδυυαδ» ων...» - αὐτῷ σπὦα»ἅ 

“΄ 

ΡΝ σα Ἂν 

- κυ κυυδο κοὐ σαρ,.κ σα 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ. 1,1. 8. 

ἐγγὺς δὲ γενομένων τῶν ᾿“ϑηναίων ἐμάχοντο ἀπό τε τῶν νεῶν ὃ 
καὶ τῆς γῆς μέχοι οἱ ᾿“ϑηναῖοι ἀπέπλευσαν εἰς Πάδυτον πρὸς 
τὸ ἄλλο στρατόπεδον οὐδὲν πράξαντες. 
τὴν μάχην ἐν Ἰλίῳ ϑύων τῇ ̓ “ϑηνᾷ, ἐβοήϑει ἐπὶ τὴν ϑάλατταν, 
καὶ καϑελκύσας τὰς ἑαυτοῦ τριήρεις ἀπέπλει, ὅπως ἀναλάβοι 

Μίνδαρος δὲ κατιδὼν 4 

τὰς μετὰ ΖΙωριέως. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι ἀνταναγόμενοι ἐναυμάχησαν ὅ 
᾿ - Ἁ 

περὶ "Ἄβυδον κατὰ τὴν ἠόνα μέχρι δείλης ἐξ ἑωϑινοῦ. καὶ τὰ 
᾿ ’ δ. δ ,ὔ 2 Ι͂ 2 . »Ὗ 

μὲν νικώντων, τὰ δὲ νικωμένων, “λκιβιαδὴης ἐπεισπλεὶ δυοῖν 

δεούσαις εἴκοσι ναυσίν. ἐντεῦϑεν δὲ φυγὴ τῶν ᾿ρμάπογαδαίων θ 

ἐγένετο πρὸς τὴν Ἄβυδον καὶ ὁ Φαρνάβαξος παρεβοήϑει καὶ 

ἐδειβἀῤνφοι τῷ ἵππῳ εἰς τὴν ϑάλατταν μέχρι δυνατὸν ἦν 
ἐμάχετο, καὶ τοῖς ἄλλωι τοῖς αὐτοῦ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς παρεκε- 

λεύετο. συμφραξαντες δὲ τὰς ναῦς οἱ Πελοποννήσιοι καὶ πα- 
ραταξάμενοι πρὸς τῇ γῇ ἐμάχοντο. ᾿4ϑηναῖοι δὲ ἀπέπλευσαν, 
τριάκοντα ναῦς τῶν πολεμίων λαβόντες κενὰς καὶ ἃς αὐτοὶ 
3 , “ ᾽ 3 “Ὁ Ἁ ͵ 

ἀἁπωλεσαν κομισαμενοι, εἰς Σηστὸν. ἕντευϑεν πλὴν τετταρα- 

οντα νεῶν ἄλλαι ἄλλῃ ὥχοντο ἐπὶ ἀργυρολογίαν ἔξω τοῦ Ἑλ- κοντὰ ὐόφι νι ληίοχονκουἐποβργυρόλογ ο 
λησπόντου" καὶ ὁ Θρασυλλος, εὶς ὧν τῶν στρατηγῶν, εἰς 
3 4 ᾽ τ ) Ἕ ᾿ λ ᾿ ν᾽ ἄϑηνας ἔπλευσε ταῦτα ἐξαγγελῶν καὶ στρατιὰν καὶ ναῦς 

8, Μάδυτος -- ἀτὴ {πγακἰβο θη 
ΟἸΠΘΥΒΟΠΠ65 αηννοὶί ϑθϑίοβ, ΥρῚ]. Ηϑγοά. 
ΨΙΙ], 89. 

4. Μίένδαρος --- ὅ. Εἰηϊοίίπην 
5. 2, Νάὅοι Ὀίοαον νγᾶγθ δύ νοὴη Ανγ- 
Ὧο5 πδοὴ ἢαγάδηοβ ρϑίδ!γθη απ Πᾶ{(6 
ἀ16 ΑΙμΘΠΘΡ Δηρ ρΥ θη. 

ὅ. ἠόνα --- εἶπ ροοίΐβοΠ65. Δ οτί. 
ἐξ ξἑωϑινοῦ--- θὰ πδοῇ 8 2 Πουίθιιβ 
την ΤΡ ΒΔ Οἢ οΥβί ἴῃ ΠοΙΙοϑροπί 
ΎΡΕΝΝ Ὑ7Ά, 80 Τη11585 66 Βοου 
νοπ ἕως ἴῃ νι εἰΐθγεη ϑίηηθ [Ὁ ἄθη 
δὐβίθῃ ΤΠ61 465 Τὰροϑ ἀρουμαπρὶ σ6- 
[αδϑί γγΘΡά 6}, Ὑ]6 Ἥδτω. ΤΙ. ὃ, θ0 
ὄφρα μὲν ἠὼς ἢν καὶ ἀέξετο ἵερον 
ἦμαρ. τὰ μὲν νικώντων -- 
ΡΙαί. ΑΙΚΙΡ. 27 Ππ80}} ὈΠΒΡΟΡ Β6|16: 
τοῖς μὲν ἡττώμενοι μέρεσι, τοῖς δὲ 
νικῶντες. θιοά. ΧΊΗ, 40 ἐπὶ πολὺν 
χρόνον ἰσόρροπος ἦν ἡ μάχη. 
ἐπεισπλεὲ --- νοὴ ϑ8η105 Π6ν, 8. Εἰη- 
Ιοϊίαηςσ ὅὅ, 1, 

0. Φαρνάβαξος -- ἀδγ ροῦβι- 
Β06Π6. διαί Πα] ον [γ ἀϊ6 Μοογοβϑκβίθ 
'ΚΙοΙ παβίθηβ, ἢαίίθ δῇ ἴθηϑὺ (8616 οἷῃ 
Τροῦ, Ὠιοάοῦ ΧΙΠ, 86 ἃ. 40. -“-- 

--- 

μέχρι δυνατὸν ἦν -- ἴῃ ὄγ ΠΟ ΘΠ 6 Ὺ 
Βεοαραίπηρ' σον οἰί βίθῃί βοηϑβί μέχρι 
415 Ῥγᾶροβί] ἢ την οἰ Θ πὶ ἀδποιῖν, δ) 
ΙΝ, ὅ, 12 μέχοι ὁπόσον αὐτοὶ κε- 
λεύοιεν; ΧόΠΟΡΗ., Απ80.1,7,0. μέχρι οὐ 
διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν, οΠπ6 
οἰπθη 50|0ῃ6η Ὸ1 θ6ὶ Φοδηη. Πᾶπιᾶβο. 
ἴῃ. Κ'1Γ0}.., Ποῖ, δα, Μοίμοκθ Τ. ΙΝ. 
5. 224 ϑανατόν τε μέχρι μὴ αἰσγοός 
ἐστι τιμῶντες. ΦατΉ ΠΕ, ἴῃ Νίοομι. 
5. 89 Ὁ. ἀδιάφορον γὰρ τῷ πρώτῳ 
τὴν “προτέραν ἔκϑεσιν καϑ' ἕκαστον 
ἐξ ἀρχῆς μηπυντέον μέχρι τις ϑέλει. 
5 νυὶτα ἀθβη 8] ἴῃ ΖΘ ᾽ ΜΙ Πον Βοαοιι- 
(ὰηρ Ζὰ ΠΟΒτηθη ἀπ τηϊί ἐμάχετο Ζιι 
ἀροΣ εὐ  νϑα 561η. --- τοῖς ἀθέου :-- 
αἰ ἀρνυϊσθη ἴῃ (ασοηβαίζ Ζὰ [ΠΠὶ 
5610 81, ἀϊθ ἄαππ ἀστοὶ ἀἰδ ἈΑρροδι(ίοη 
τοῖς --- πεζοῖς πάθον ὈΘΖθίομποὶ τνϑι- 
ἄθη, ὝΜΙ. ,Κγτορ, ΝΠ ΑΣ 1 

ἡ. ἃς αὐτοὶ ΠΣ μ᾽ 2 τις -- αἿ]6 

πὰ Καιηρίθ πηθυδιο αν σον πη 
ΒΒ 6, ἀάμον Πίοάον ΧΠΙ, 47 τὰ 
ναυάγια “συνήγαγον. 

8. ταῦτα --- ἃ. 1, 46Π᾽ ΟΥΓΠΠΘΘΠΘἢ 
5166. 

8 
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ο αἰτήσων. μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης ἦλϑεν εἰς Ἑλλήσποντον᾽ 
ἀφικόμενον δὲ παρ᾽ αὐτὸν μιᾷ τριήρει ᾿Αλκιβιάδην ξένιά τε καὶ 
δῶρα ἄγοντα συλλαβὼν εἷρξεν ἐν Σάρδεσι. φάσκων κελεύειν 

10 βασιλέα πολεμεῖν ᾿4ϑηναίοις. 
ε , , ΄ [χὰ 

ἡμέραις δὲ τριάκοντα υστερον 
᾿Δλκιβιάδης ἐκ Σάρδεων μετὰ Μαντιϑέου τοῦ ἁλόντος ἐν Καρίᾳ 

11 ἵππων εὐπορήσαντες νυχτὸς ἀπέδρασαν εἰς Κλαξομενάς. οἱ δ᾽ 
ἐν Σηστῷ ᾿4ϑηναῖοι αἰσϑόμενοι Μίνδαρον πλεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς 
μέλλοντα ναυσὶν ἑξήκοντα, νυχτὸς ἀπέδρασαν εἰς Καρδίαν. 
ἐνταῦϑα δὲ καὶ ᾿Δλκιβιάδης ἧκεν ἐκ τῶν Κλαξομενῶν σὺν πέντε 
τριήρεσι καὶ ἐπακτρίδι. πυϑόμενος δὲ ὅτι αἱ τῶν Πελοπον- 
νησίων νῆες ἐξ ᾿Αβύδου ἀνηγμέναι εἶεν εἰς Κύξικον, αὐτὸς μὲν 
πεξῇ ἦλϑεν εἰς Σηστὸν, τὰς δὲ ναῦς περιπλεῖν ἐκεῖσε ἐκέλευσεν. 

12) ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον, ἀνάγεσϑαι ἤδη αὐτοῦ μέλλοντος ὡς ἐπὶ ναυ- 
μαχίαν ἐπεισπλεῖ Θηραμένης εἴκοσι ναυσὶν ἀπὸ Μακεδονίας, 
ἅμα δὲκαὶ Θρασύβουλος εἴκοσιν ἑτέραις ἐκ Θάσου, ἀμφότεροι 

18 ἠργυρολογηκότες. ᾿Δλκιβίαδης δὲ εἰπὼν καὶ τούτοις διώκειν 

αὐτὸν ἐξελομένοις τὰ μεγάλα ἵστέα αὐτὸς ἔπλευσεν εἰς Πάριον" 
ἀϑρόαι δὲ γενόμεναι αἷ νῆες ἅπασαι ἐν Παρίῳ ἕξ καὶ ὀγδοή- 
κοντα τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀνηγάγοντο, καὶ τῇ ἄλλῃ ἡμέρᾳ περὶ 

9. Τισσαφέρνης --- ἅον ἘοΙά- 
ΠΟΥ (6 ῬΘΥΒΟΡ ἴῃ ΚΙοϊηαβίθη Παίίο 
οὐϑβί 416 1 αἰ ἃ πη ἢ ὺ πη ουδὲ, ἀπ π 
ΑΡΕΡ δαΐ Ζυγθάθη 465. ΑἸ 65 ἀἴ6856 
ΤΤη ον βιἀἰσαπρ θΘβοηνᾶπκι. ϑρᾶϊίου 16- 
ἄοοῃ Παιίθ ΟΥ βοῇ ἴῃ πθη ν θά ον ΠΊΘΠΥ 
σοηδῃοῦῦ ἀηὰ Καπὶ Ἰοίχζύ Ὥδοὴ 46Πὶ 
ἨΦΠ ΘΒ Ροηΐ, τ ΠῚ 510} 6] ᾿π πη σῃὶ τϑοὶὺ- 
[ουσθῦ ἀπ χυρ]θϊοῃ ἄρουῦ ἴἢν οΥ- 
[Προ η θοὶ Ὑ Ρ γο θα Πρ’ βοῖηθ5 Βοίθ ἢ 5- 
ΠΆΡΘΥΒ ἃῖι5. Αηίδηάγοθ ΚΙαρα χὰ ΠΠ- 
ἐδ: ΤΠ ὙΠ 109...» χὰ ΒΟΙΘν 
ΒΘΟΒ ου ρα προ ρόροη ἄοη Ψουνανῇ, 
Αἰ5. πηϊουβι 26 οΥ ἴθ ΑἰΠΘΠΘΥ, 5016 
πδοῃ ΡΙαὺ, ΑἸΚΙΡ, 27 δοῃ αἶα Ἃ" 
[ἀπο ΘΠ πη 6. 465. ΑἸΚΙ θ᾽ 65. ἀΐθηθη. 

10. Παντιϑέου --- Ὅσρθου ἀϊΐθ 
(ΟΙΟρΘ Ποἰν, Βοὶ, υγοίομοῦ Μη Π605 
ΒΘ Πρ Θἢ ΘΘΠΟΠΙΠΊΘῺ νου θη Ὑ ἃν, ἰδ 
ΠΙΟμ 8. Βοκαπηί, -- εὐπορήσαντες 
-- ἀπέδρασαν -- ἄοπι ϑἴπηδ, 80] 
Δα ΑἸΚΙΡΙα 68. ἀπᾷ Μαηι 608. μ6Ζο- 
5οη. Τηυκγὰ. ΠῚ, 109 “Ἰημοσϑένης 
μετὰ τῶν ξυστρατηγῶν ᾿Δκαρνάνων 
σπένδονται. 

11. περιπλεῖν --- πηι ἄδη (Ἰπου- 
ΒΟΠΠ65, ἀὰ Κανγᾶϊα αἱι' ἀθγ ϑϑί-, 
Θοβίοϑ δὰ ἀον Οβιϊκϊβίθ αἀἴθβοὺ Ηδ|"- 
ἴη561 Ια ρθῃ. 

9: Θηραμένης - ΤΠΟΥΔΙΊΘη 65 
γᾶ νῸ ΑΙΠ6ὴ τϊν 90 ΟΠ ἤθη ἀθρο- 
Β8 η6ἰ τνογάθη, ππὶ ἄθη Βδαι 65 Πδηι- 
165 νῸ Επρθδα Π80}} ἄθιη Εδϑιϊαηθ, 
γν Ι ΟΠ ὴ αἴθ ΟἸΙ Κιαῖου θοσόοππθη Πδί- 
ἰθη, φιι πἰπάοτη. ἢὰ δὲ αἴθ5. ηἰοπί 
γΟΥΠΊΟΟΪίθ, 50. ΨὙᾺΓ ΟΥ̓ ψΟΙΟΥ σὰ ἄθῃ 
Τη561η ΠΟΥ Πρ ἴα Πγθη, πὶ Οοπίνῖθα- 
(ἰοπ θη δἰ ηΖαίγοῖ θη, ἀδη ΖῈ ΑΥῸΠ6- 
Ιδοβ, ἀθίη ῃτῃηδκοάοπίβομθη Κῦδηΐϊρο, 
σρο! ον Ῥγάηᾶ Ὀοϊαρουίθ, σορΔΏΘ6Η, 
ΑΘ νγ6}} αἰ ΒοΙαρθυαηρ 510}. ἴῃ αἴ 
Πἄηρο σοῦ, 801} ΤὭγακίοη ο ἰδ γθη, 
ἘΠῚ 5101. τη ΤἼἬΥΑΒΥ θΌ]Ο8. σὰ νϑυθὶ ηϊ- 
βδθι Πιοά, ΧΠῚ, 47. 49. 

ἐξελομένοις -- ἰστία -- 
(ΠῚ ἡγαϑε ραν Ζὰ Καμρίθ θογοὶξ χὰ 
βοίη: ΜῈ. Ἡ, ΤΟΥΣ 2.9 ..-- 
Πάριον -- Με ἨΘΙ]οβροπὶ ὄβι! ἢ 
γῸῊ ΤΠ μΔΠΊρΡΒΆΪΚΟΒ. --- πὲρ ἀρέστου 
ὥραν -- ἃ. ἴ, ραροῃ Μιμίαρ;. 

΄ 

ϑδϑσυσονο, αν ρυέδννο,,..,.ἱ -. ὦ... Ὡπῷῳοὦ “Ὡς τὸς τωρ πρκδοικοωνων. ὦ ᾿ς 



ΒΛΑΛΗΝΙΚΑ. 

ἀρίστου ὥραν ἧκον εἰς Προικόννησον. 

1). 19 

ἐκεῖ δ᾽ ἐπύϑοντο ὅτι 14 

Μίνδαρος ἐν Κυξίκῳ τῶν καὶ Φαρνάβαξος μδτὰ τοῦ πεζοῦ. 
ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέφαν αὐτοῦ ἔμειναν, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ 
᾿Δλκιβιάδης ἐκκλησίαν ποιήσας παρεκελεύετο αὐτοῖς ὅτι ἀνάγκη 

εἴη καὶ ναυμαχεῖν καὶ πεξομαχεῖν καὶ τειχομαχεῖν" 
3 Ἁ 

Οὐ γὰρ 

ἔστιν, ἔφη, χρήματα ἡμῖν, τοῖς δὲ πολεμίοις ἄφϑονα παρὰ 
βασιλέως. τῇ δὲ προτεραίᾳ, ἐπειδὴ ὡρμίσαντο, τὰ πλοῖα πάντα 1ῦ 
καὶ τὰ μικρὰ συνήϑροισε παρ᾽ ἑαυτὸν, ὅπως μηδεὶς ἐξαγγείλαι 
τοῖς πολεμίοις τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν, ἐπεκήρυξέ τε, ὃς ἂν 
ἁλίσκηται εἰς τὸ πέραν διαπλέων, ϑάνατον τὴν ξημίαν. μετὰ 
δὲ τὴν ἐκκλησίαν παρασκευασάμενος ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἀνη- 
γάγετο ἐπὶ τὴν Κύζικον ὕοντος πολλῷ. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγγὺς τῆς 
Κυξίκου ἦν, αἰϑρίας γενομένης καὶ τοῦ ἡλίου ἐκλάμψαντος 
καϑορᾷ τὰς τοῦ Μινδάρου ναῦς γυμναξομένας πόρρω ἀπὸ τοῦ 

3 - 7 λιμένος καὶ ἀπειλημμένας ὑπὶ αὐτοῦ, ἕξήκοντα οὔσας. οἱ δὲ 

Πελοποννήσιοι ἰδόντες τὰς τῶν ᾿Δ4ϑηναίων τριήρεις οὔσας ῆ ῆ 271. 

14. αὐτοῖς --- πἄπΠο}ι τοῖς στρα- 
τιώταις δὰ5 ἐκκλησίαν τὰ ὨΘΠΠΊΘΏ. 

18. ὦ ρμίσαντο -- ἴηι Ηαΐθῃ νοι 
ῬγοϊΚοπηθ505. -- καὶ τὰ μικρὰ -- 
Ποὺ Ζιυβαὶζ νυὶγαὰ ἄστοῃ καὶ ὈΘΒοῃ 6 ̓8 
ΠοΡνΟ ΡΠ ΟΘη, ὑπὶ δΔηΖααθιίθη ν᾿ 4858 
6Ρ ποθ Ὁ]058 αἴθ ΖΓ ρον ΠΗ] 1 ΟΠΘ ἢ 
βθϑίδηνί βορρᾶ πο ἢ]! ΘΠ θῃ 85.116, Βοη- 
ἀθγῺ δ5θ]θδὶ ἀ16 κἰϑίηθῃ Βαυκθὴ ἴῃ Β6- 
ΒΟΠΪΑρ ΠΔΠπη. --- τὸ πέραν --- ἀδ8 
Βεβιαπᾷ. --- τὴν ξημίαν --- ἃ18. ἀ16 
ἀαγαι οοβοίζίθ Βίναΐθ. θ6ν ΑὙ 61 ἴῃ 
ΑἸΘΒΘΥ γορθ᾽πά πη; Ρῇθρι βομβδὶ ζὰ 
ζημία Ὀδὶ εἶναι α. ἐπικεῖσϑαι 86. 
βείζί, θοὶ ψυθὶβ ννῖα τάττειν, ἐπι- 
βάλλειν δ5ρ᾽ 6] αΒβθη Ζα γογάρη; μοὶ 
ρων [6110 ΟΥ ΓΘΘ6 [1 5816. Ἠοτοά. 

,γ, 98 ἀσήμαντον δὲ ϑύσαντι ϑα- 
διὰ. ἡ ζημίη ἐπικέεται. Πυκαγρ 
8866. Ιμϑοκὺ, Θῦ. ϑάνατον ὀρίθαα 
ξῖναι τὴν ζημίαν. Οοϊημη. 1, , 2 
ϑανατός ἐστιν ἡ ξημία 1], 2, ἢ ἐπὶ 
τοῖς μεγίστοις ἀδικήμασι ᾿ξημίαν 
ϑάνατον πεποιήκασιν. 

16. ὕοντος πολλῷ --- ον Παιΐν 
μοὶ ὕειν ϑβ8οῃοὶπί ρθουν ΒΒ 886} ἰη- 
ΒΙΓΟΙΊΘηΐ8] Ζῃ δοίη, Ἠδθτοά, 1, 199 ἡ 
δὲ γῆ τῶν ᾿Δσσυρίων ὕεται ὀλίγῳ. - 
ἀπειλημμένας --- ὉΪ6 ΕγΖἄβιαπρ 

ΧΟΠΟΡΠΟῺΒ ἰδ, ν᾽] 6] Ποἱοηί ἀαγο}} Τ ϊοίτ 
ΟὐοΥ Ζιιβδηι θη ΖΘ ηρθ πη 488 Τοχίθβ, 
πη α 10; 8 Ρ]αὶ. ΑἸΚΙθ. 28 πὰ 
διοάον ΧΙΠ, 49 --- 51 οὐριθθὶ 510} οἰῃ 
ΚΙΆΓΘΓ 68 ΒΙ14 468 νονία!]οβ. ΑἸΚΙθῖἃ- 
(465 Παίίθ, ὑπὶ 416 ΕἸοίία 465 Μιηάδ- 
ΤῸ8 σψοῖη Παΐθηῃ ἃ) }Ζ 50 δ θη, 561Π6 
οἷσπθ ΕἸοίίθ ἴῃ ἀγοὶ ΤΉ Θ1]6 ρΘ 1161}, 
γοη ἄθπθῃ Ζινοὶ τπηίοῦ ΤΠΘΥΔΗΊΘΗ6Β 
πηαἃ ΤἬγΑΒΥΡα]05 σὰν ΠΠΠΊρΡΘΠηρ ἀ6Υ 
Εδῖη46. θοβιϊμημην πναράθα, 1688. ρθ- 
Ιδησίθη ἄθη ἰδἰηᾶθη ἀπθθηουκὶ ἴῃ 
ἄδπ' ἈοἸκθὴ (νἄμνοπά, ΠΙΘΡ 766 νΟΙὴ 
ΑἸΚΙθΙα 468 βϑὶθϑὶ, ὑπ᾽ αὐτοῦ, νοϊὰ 
πὰ 6 ὉΡΘ ΘΒ Βηἰιίοα 51η4), πὰ δαΐ 
οἴη Ζοιοῆ θη 465 ΑἸΚΙθ18 468, ἀοὺ. τηϊύ 
ἄθη ἀθυῖρθη ϑοῃ θη σόρ πη αἰ Εδῖη 46 
ἤμην, ννδηάίθη 56. β'οὴ. ρθρθη αἰ 1,ἃ- 
οα ἄπο η θυ, 80 4855 ἀἰθβοῖθθη, (ἃ 516 
ἄδθη Παΐδη. ηϊοῖ ουγθίοπθη Κομηηίθῃ, 
81 Οἴἴποη ϑίγαηαδ οἷπο Ζαπομί 880}}- 
θη. Νδοῆ Χρπορμοηβ 2) β(8! ] πηρ; 
τηϊϑϑίθη βίοῃῃ. ἀϊθ 1ιαἰκοα πο πίθου ποὺ 
πΠΗ} 1 {6 10 ὰν νοῦ ἄθπὶ Πδΐίβθη, βοηάοῦη 
βοιἰνγᾶγιβ νὸθ ἀθηηβο θη ἰπ ΟΠ θη 
Μοοῦο θοΐπηάοη Ὠαῦθη, 80 6455 ΑἹ- 
Κιρίβ 468, ὅθ ρογαὰθ δυῇ ΚυΖιῖοβ 
βδίθαουίθ, ἰῆποη ἀἴ6 Βοκθην δ0- 
ΒΟ ηϊ, 



[4 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

πλείους τὲ πολλῷ ἢ πρότερον καὶ πρὸς τῷ λιμένι, ἔφυγον πρὸς 
τὴν γῆν" καὶ συνορμίσαντες τὰς ναῦς ἐμάχοντο ἐπιπλέουσι τοῖς 

18 ἐναντίοις. ᾿Αλκιβιάδης δὲ ταῖς εἴκοσι τῶν νεῶν περιπλεύσας 
ἀπέβη εἰς τὴν γῆν. ἰδὼν δὲ ὁ Μίνδαρος, καὶ αὐτὸς ἀποβὰς ἐν 
τῇ γῇ μαχόμενος ἀπέϑανεν" οἱ δὲ μετ’ αὐτοῦ ὄντες ἔφυγον. 

τὰς δὲ ναῦς οἵ ᾿4ϑηναῖοι ὥχοντο ἃ ἄγοντες ἁπάσας εἰς Προικόν- 

νῆσον πλὴν τῶν Συρακοσίων" ἐκείνας δὲ αὐτοὶ κατέκαυσαν οἵ 
19 Συρακόσιοι. ἐκεῖϑεν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ ἔπλεον οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ 

Κύξικον. οὗ δὲ Κυξικηνοὶ τῶν Πελοποννησίων καὶ Φαρναβάξου 
20 ἐκλιπόντων αὐτὴν ἐδέχοντο τοὺς ᾿“ϑηναίους. ᾿4λκιβιάδης δὲ 

μείνας αὐτοῦ εἴκοσιν ἡμέρας καὶ χρήματα πολλὰ λαβὼν παρὰ 
τῶν Κυξικηνῶν οὐδὲν ἄλλο κακὸν ἐργασάμενος ἐν τῇ πόλει 

21 ἀπέπλευσεν εἰς Προικόννησον. ἐκεῖϑεν δ᾽ ἔπλευσεν εἰς Πέριν- 
ϑοὸν καὶ Σηλυβρίαν. καὶ Περίνϑιοι μὲν εἰσεδέξαντο εἰς τὸ 
ἄστυ τὸ στρατόπεδον. Σηλυβριανοὶ δὲ ἐδέξαντο μὲν οὐ, χρή- 

22 ματα δὲ ἔδοσαν. ἐντεῦϑεν δ᾽ ἀφικόμενοι τῆς Καλχηδονίας εἰς 
Χρυσόπολιν ἐτείχισαν αὐτὴν, καὶ δεκατευτήριον κατεσκεύασαν 
ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν δεκάτην ἐξέλεγον τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πλοίων. 
καὶ φυλακὴν ἐγκαταλιπόντες ναῦς τριάκοντα καὶ στρατηγὼ 
δύο, Θηραμένην καὶ Εὔμαχον, τοῦ τε χωρίου ἐπιμελεῖσϑαι καὶ 
τῶν ἐχπλεόντων πλοίων καὶ εἴ τι ἄλο δύναιντο βλάπτειν τοὺς 

πολεμίους. οἵ δ᾽ ἄλλοι στρατηγοὶ εἰς τὸν Ἑλλήσποντον ὥχοντο. 
28 παρὰ δὲ Ἱπποκράτους τοῦ Μινδάρου ἐπιστολέως εἰς “ακεδαί- 

17. πλείους τε πολλῷ --- ἀἷε- 
56 106 ΝΟΥ βίθ!απρ Πν 1, 11. ΑΔΑΡ. 
6.860. Ὑ8Ι. ΠῚ ΡΤ: Ὁ 
πὸ ότεδον -- πάη 16}. νου ἄον Ατὑ- 
Και 465 ἈΠΙΡΙ4 68, ΤΠ ΘΠ] 6 η65 πᾶ 
ΤὨγΆΒΎθ|05. 

18, ταῖς εἴκοσι -- ΠΡ ΑΥΕΙΚΟΙ 
5061 6] ΖΔ Π]6η., πὶ οἴηθη ΤΊ] 818 
δ 118. Θ΄ Π6 ΠῚ σοΠδη 6 ΟὗΟΓ 815 θοΚαπηί 
σοάδομίοη. ἀλη Ζθ ρΟΠΟΙΠΠΊΘη Ζὰ Ρ6- 
ΖΘ ποὴ 60, ῶ6 ταῖς εἴκοσιν καὶ 
ἑχατὸν ἀναχϑείς. ὟΝ, δ 0 ὦ» 
λόχων δώδεκα ὄντων οἵ τρεῖς. ΡΙαϊ. 
ΑἸΚΙΡ. 28. αὶ μοὶ ἄδὺ ἴθι ουζᾷ 6 ἢ 

Βοροθοπῃοῖν εἴκοσι ταῖς ἀρίσταις 
᾿ , 

διεκπλεύσας. --- περιπλευσὰας --- 

ππῃ ἴθ ἀθυῖσο ἴπΔ Καπρῦ θοοΥ θη 
ΕἸοίιο. - τῶν Συρακοσίων -- 
[6 ῬοΙοροπηθβίουη πγάγο 20 ΘΟ 0 

ἀν Θυγααβου ὑηἃ 2. ἀογ 56 1 ΠΈ1 0} 
σι ΗΠ ρβἸκοπ θη, ἱπὶ , 412. 
Τηυκγα. Ψ11, 26. 

22. Χρυσόπολις δι ἄδν αβὶὰ- 
ἰἰβοῖθη ϑοῖιθ ἀθ5 Βοβρογοβ, -- ἐξ ἐ- 
λὲεγον --α- ᾿ οΥ ΠΟ θη“, Νδοῖ ΡοΪγ. 
ΙΝ, 44 νᾶἄτο αἀἴθ8 ἀδηηδ !]5. ΖΠὶ Θυβίθῃ 
Μα]ς ΘΟΒΟΒΟΠοη, --- ἐπιμελεῖσϑαι 
-τ- [ηΠηῖεἰν ἀο5 Ζνγθοκοβ, ΤΊ, ΥἹ, 8, 2 
ἐψηφίσαντο ναῦς ἑξήκοντα πέμπειν 
ἐς Σικελίαν καὶ στρατηγοὺς --- βοη- 
ϑοὺς μὲν ̓ Εγεσταίοις, ξυγκατοικίσαι 
δὲ καὶ Δεοντίνους. 

29, ἐπιστολέως --- 80. Ἰιοῖδδϑί ον 
{Πη|6γ]}}6 6 } }5Π 86. 
δμοπ ἘΠ ΎΟΙΣ ΤΡ Ὶ ΦΟΥ Τὰὺτ 
Μγονιβιθιαης νρ]-: σὰ 11,4, 10. -- 
ἑάλωσαν --- 8. τὰ Π. ὃ, 8. --- εἰς 
Αϑήνας -- ψοροη ἀ65 ἰῃ ἑάλωσαν 

ἃ Ἃἀ6Υ βραγίδῃϊ-. 

) ῃ 
᾿ 

Ὶ 

ἂ“ᾳᾳν.υ σαν νυ σθν» ὑψψυσσΞονο 

ππσ.Ψ.- ν 



ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ, ἘΤῚ, 1ὅ 

ἕονα γράμματα πεμφϑέντα ἑάλωσαν εἰς ἀϑήνας λέγοντα τάδε" 
Ἔρρει τὰ κᾶλα. Μίνδαρος ἀπέσσουα. 

" 9, 

πεινῶντι τῶνδρες. 
32 ἊΝ - - » 

ἀπορίομες τί χρὴ δρῆν. Φαρνάβαξος δὲ παντὶ τῷ τῶν Πελοπον- 34 
νησίων στρατεύματι καὶ τοῖς συμμάχοις παρακελευσάμενος μὴ 
3 Ρ [7 ’ Ὁ ΒΩ - 3 - ’ὔ [7 Ἣ 

ἀϑυμεῖν ἕνεκα ξύλων, ὡς ὀντῶν πολλῶν ἐν τῇ βασιλέως, ἕως ἂν 

τὰ σώματα σῷα ἢ, ἱμάτιόν τ᾿ ἔδωκεν ἑκάστῳ καὶ ἐφόδιον δυοῖν 
μηνοῖν, καὶ ὁπλίσας τοὺς ναύτας φύλακας κατέστησε τῆς ἑαυτοῦ 

παραϑαλαττίας γῆς. 
»]} »"Σ΄΄ 

καὶ συγκαλέσας τούς τε ἀπὸ τῶν πόλεων δῦ 

στρατηγοὺς καὶ τριηράρχους ἐκέλευε ναυπηγεῖσϑαι τριήρεις ἐν 
᾿ἀντάνδρῳ ὅσας ἕκαστοι ἀπώλεσαν, χρήματά τε διδοὺς καὶ 
ὕλην ἐκ τῆς Ἴδης κομίξεσϑαι φράξων. ναυπηγουμένων δὲ οἵ 36 

Ω’ πὸ - ἐ 

Συρακόσιοι ἅμα τοῖς ᾿ἀντανδρίοις τοῦ τείχους τι ἐπετέλεσαν, 

καὶ ἐν τῇ φρουρᾷ ἤρεσαν πάντων μάλιστα. διὰ ταῦτα δὲ 
2 ἢ 

δὐεργεσία τε καὶ πολιτεία Συρακοσίοις ἐν ᾿ἀντάνδρῳ ἐστί. 
Φαρνάβαξος μὲν οὖν ταῦτα διατάξας εὐϑὺς εἰς Καλχηδόνα 
ἐβοήϑει. 

Ἐν δὲ τῷ χφόνῳ τούτῳ ἠγγέλϑη τοῖς τῶν Συρακοσίων 21 

στρατηγοῖθ᾽ οἴκοϑεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. συγκαλέσαν- 

τες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους ΠΣ δ μὲ τ) 

ταἶὶ. θη 1 ]!6 πη θη ΒΕρΥ 68 65 ΒιΪΏ8.6η8. 
ΡΙαίο ΒΟρυθ]. Ν, 5. 4θ8ε τὸν ὃ 
ξῶντα εἷς τοὺς πολεμίους ἁλόντα. 
γβΙ. ΤΠ Σ 175 γα εϑὴ “πρεσβευτὴς 
εἰς ᾿ὰκεδαίμονα! τ  γ1 Ὁ 
ἢ 88 ΗοΙ δ, Βραγίϑηϊβον [Ὁ Ἃἃ186 
ΘΒ 16, νσίθ Αὐ]βίορ!ι. Πγϑἰβίν. 1258 
ποττὰ ἬΕΙ ἴπΠ ἃδθη ΠΟ! ΙΘὴ ἀγοἢ 
πρὸς τὰ πλοῖα εὐκΙᾶτί. -- ἀπέσσουα 
--- πο ἃπᾶτον [,οβατὶ ἀπέσσυα ν«ὶῖτα 
815 [ΠΡ Θ. ἔβοίαπι Οα6Ρ Αογὶβί. 11. Ρα8- 
βἰνὶ γον ἀποσοῦμαι --- ἀποσεύομαι 
τοῖν ἀν Βοαθυίπηρ ,9,6} ἰδί ἴονί, ἰοᾶι 
οὐ ἄτι. Αἤγθηθ ἰη] ΡΒΊΟΙορ. γΙ 
5. 0649---ΟὉ] οΥὐκιᾶσι 65. 815 ᾿δἰοῖοι τηϊί 
ἀπέσβα, ἀουνίϑοι ἐἶτν ἀπεσόβησε, γγΪΘ 
ΤΠοοκιι 4, 3806 ἀπέσβας, νο ἀἷδ 
ΘΟΗο ὁπ ὃβ ἀάχοι ἐξέλιπεὸ: ἀπέϑα- 
νες νυ ἸθαθυρθΌθῃ, --- πεινῶντι --Ξ- 
πεινάοντι ἀοΥΐβο ἢ [τ πεινάουσι, 
πεινῶσι, -- τώνδρες ΞξΞ τοὶ ἂν- 
δρες ἀουίβο) [γ οἵ ἄνδρες, Ξ-Ξ- 
ἀπο οί ομ ὲ ς ἀονΐβοϊι [ἄν ἀπορέομεν. 

24 ξἔἕως ἂν -- 50 ΙΆ Πρ ΠῸΓ 
ἀν 1, ΟΥ̓ΘΥ ἢ ΠΥ. 

Ὁ. τοὺς -- στρατηγοὺς -- 
αἴ ΑἸ ῃγου ἀθν ΤΥΆΡΡΘη, ὑγ6] 6116 αἴθ 
την ἄθη 1, αἰκοαδιηοηίοῦ νου πη οίθῃ 
διᾶαιο Θ᾽ 65ί6}}"} ᾿ιαίίοη : ΘΡ6η80 1Π|,4, 20 
ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν πόλεων στρατιώ- 
τας. ἈδΒρ. Παοοα.19,4 πάρεισι --- καὶ 
τῶν ἀπὸ τῶν πόλεων δὲ στρατηγῶν 
ὁ βουλόμενος. -- ἐν ἀντάνδρωῳ -- 
Ιῃη ἀον Νἄπθ θοίδη θη βοῇ αἷς Ηο]Ζ- 
50} !ᾶρθ 465 [ἀρ ΡἾΡρ65. Θίιαθο ΧΠῚ 
5. θ06 ἐντὸς δὲ ἤ τε ΄ἀντανδρύς 
ἐστι --- καὶ ὃ ᾿Δσπανεὺς τὸ ὑλοτο- 
μιον τῆς ᾿Ἰδαίας ὕλης" ἐνταῦϑα γὰρ 
διατίϑενται κατάγοντες τοῖς δεο- 
μένοις. 

20, ναυπηγουμένων --- 485 
ϑαθἼοοι ἰδ ἃ.8 46η] ψΟῦΘῸη Ζα οΥ- 
δἄπΖορῃ, νὶθ ἴῃ 8 29 Ζα δεομένων. -- 
εὐεργεσία -- ἐστί --- Ὀῖα ϑγτᾶ- 
πθοῦ Πᾶθοη ἴῃ Απίδηανοβ ἄἷθ γον- 
γΘο 6 ἄογ εὐεργέται ππᾶ πολῖται. 
Υ61]. ἀδγᾶθθι. σι ΥἹ, 1, 4. 

21, φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δή- 
μου --- ΜΥΔΕΓΒΟΠ ΘΙ 1101. ἀατο ἀθη 
Ῥρίδ! βηλ08, νου {6180 ἀθ586 ῃ Τηδη, 
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ἀπωλοφύροντο τὴν ἑαυτῶν συμφοράν, ὡς ἀδίκως φεύγοιεν 
ἅπαντες παρὰ τὸν νόμον᾽ παρήνεσάν τὲ προϑύμους εἶναι καὶ 
τὰ λοιπά, ὥσπερ τὰ πρότερα, καὶ ἄνδρας ἀγαϑοὺς πρὸς τὰ ἀεὶ 

φ γα ἢ , »ὕ , μ Ἵ 

παραγγελλόμενα, ἑλέσϑαι δὲ ἐκέλευον ἄρχοντας. μέχρι αν ἀφί- 
8 κῶνται οἵ ἡρημένοι ἀντ᾽ ἐκείνων. οἱ δ᾽ ἀναβοήσαντες ἐκέλευον 

" ,͵ » ΄ 

ἐκείνους ἄρχειν, καὶ μάλιστα οἱ τριήραρχοι καὶ οἱ ἐπιβάται 
καὶ οἵ κυβερνῆται. οἱ δ᾽ οὐκ ἔφασαν δεῖν στασιάξειν πρὸς 
τὴν ἑαυτῶν πόλιν" εἰ δέ τις ἐπικαλοίη τι αὐτοῖς, λόγον ἔφασαν 
χφῆναι διδόναι, μεμνημένους ὅσας τὲ ναυμαχίας αὐτοίτε καϑ' 
αὑτοὺς νενικήκατε καὶ ναῦς εἰλήφατε, ὅσα τὲ μετὰ τῶν ἄλλων 

ἀήττητοι γεγόνατε ἡμῶν ἡγουμένων, τάξιν ἔχοντες τὴν κρατί- 

στ ἴῃ Αἰπθὴ ἀαγο ἄθῃ Οβίγα κ΄ 8η108, 
Μᾶἄπηθυ νϑυραηπίο, ἀἰθ νουτηῦσα 1Πγ68 
ΑΠΒΘΠ6η5. ἄθν Πριηο ναί! 6. σ᾽ Δ Ὠν] 1 Ὸἢ 
Ζι υγθράθη Βομίθηθῃ, Υ 6]. Πίοαον ΧΙ, 
ΡΤ ΣΝ ἀδίκως -- παρὰ τὸν 
νόμον -- δυβίθυθϑ. ὈθΖθίοηποὶ, (888 
βῖ6. αἴθ διγαΐθ πιοῃΐ νογαϊοπί, Ἰοίξιο- 
γΓ68, (188 8 βρη 816 οἰ Πρ ΒΟ ΆΡ6Π6 
ΟΡ ἤγθη ἄθη (ἀοβοίζθη Ζιν! ΟΥ ὉγΆΥ, 
-- Ἑρμοκράτους -- Ηριπιοϊκταίε8 
οἴη ϑΥγα Κυιβᾶπ νυ νῸπ Θηἰβοῃϊθάθη οἱ - 
ΘΒ ΡΟΒΙΒοηον θβηπαηρ Πδίΐθ βοἢ; πᾶ- 
τΘη 110} τᾶμγοηᾷ ἀθὺ Βο]ασοΓΌ Πρ; 
ΒΘῖηον αϊογβίδαι ἀσγορῃ αἀἷθ ΑΙΠδηΘΡ 
415. ΘΙ άΠ θυ ἀπὶ ἀϊ686 106 γϑγάϊθηὶ ρ6- 
Ἰηδ0Π , --- ἀντ᾽ ἐκείνων τ--ο ὧν ὃ 
ἑαυτῶν. ἐκεῖνος Θ68ι οὐ ααῇ 488 πη- 
μλ 6] ν νου πουροσαησρθηρ, ἀπα βιθὶ 
ἀαΐον Ζανγθ !]θὴ βίαϊς οἰπ68 Ζιὶὶ οὐψαῦ- 
ἰοπάθη αὐτός οὔδν ἀπο} ἡΘθοη ἀθιη- 
5610 06 η. ΟΟΠΙΠΊΘηΐ. Ι, 2, ὃ ἐποίει τοὺς 
συνδιατρίβοντας ἑαυτῷ μιμουμένους 
ἐκεῖνον τοιούσδε γενέσϑαι. Αμδ0. 1, 
οἾὟΒᾳ ἐκ τ ΚΟ): αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ 
τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου. Κ4}.1,2,15. 
Κυτορ. ΙΝ, 2,122 Ν, ὅ,20 υμὰ Ζι 0,14. 

28. εἰ δέ τις ἐπικαλοίη κτὲ.--- 
ον ϑίππ ἄον δγοτίς λόγον ἔφα- 
σαν χρῆναι διδόναι ἰδὲ πἰομι 
κἰὰνῦ; ἀἄθπὴ ψϑίονῦ αἷς Βοάραίαῃς : 
» Δ πὴὔδ86 ἱμηθὴ ἀδβ Ν)ΥἧαοΥὶ 
νονυβίδι θη“, ψ οῃ6 ἀϊο Βοαάθη8- 
ατἱὶ λόγον διδόναι αἰϊοτάϊηρ5. πᾶ- 
θθπ Καὴὴ (8. Υ, 2, 20) ροηΐρι, νγ6}} 
ἀἰο ΕΘΙάΠουγ. ἃπ8. ἄθηὶ ΔΙ] Θ θη 6 ἢ 
Δατα ἀθν Βοϊάαίθα. ἀόγοη Ζαποὶρ αηρ; 
οὐ Κραῦθῃ Κομμίθι, αἰ8ὸ Κοίμοῃ ἀγαμᾷ 

Βαίίθη, ἀἴθβθιθοη δα αἰθ ΡΠΊΟΠΙ, 
1πΠπ6η σόροη οἷπθ οἰναῖρσο Αηκίαρο ἀΐδ 
Με ποϊαϊραηρ σὰ ῥ᾽ Θβίαίίθη, δα ὩλοΡΚ - 
Β8 ΠῚ Ζὶὶ ἸΠΔΟΠΘη: ΠΟΘΙ αἰθ ρονγόμη- 
ἰο6 Βοάδαίαπρ:: τλολΑν ἐῤείε᾽ οὐ τς 
Β6υθη, δῖ. γνογίμοίἀΐ θη“ 
γγ 61} ἄδπη ἀὰ8 δοτί χρῆναι ἄηγεν.- 
βιπα! ἢ ἰδέ, ἀα αἴθ ΕΘΙ ἀΠΠ θυ, ΖιιΠ18] 
αἴθ αρροβοίζίθη, Κοῖπ ῬΗΙΟΙιὶ ᾿Βαϊίθῃ, 
βΒῖο. σορϑὴ Απβοδυ!αϊρσαπρθὴ χὰ νοῖ- 
(Ποῖ σθη, βοηάθγῃ ῃδοῃβίθηβ ἴἢτ6 Β6- 
τοὶ] Πρ κοῖς ἄαζιι Δ ΒΒρυθομθη. ΚΟΠΠ- 
6, ππὶ βῖ0}). 4ὰ8 Ομ ν ΟΙ]6ὶ. ἀθι 
ϑοϊδαίοη δὰ ον μαϊίθη. Ῥΐθδο βομνῖο- 
τῖρ κοῖς τὶν ἀσγοι Ὀπηβίθι!ηρ ἀ6Γ 
ϑᾶϊΖο, 80. ἀΔ85 αἀἷδ Ὑγονίθ ψεμνημέ- 
νους--ὑπάρχουσαν Ηἰπίον ὧν τ᾽ 
ἐκείνων (ϑομποῖᾷου) οὔδθὺ Πἰηίθν 
παραγγελλόμενα (Ρίμάον) ζΖι 
βίθ θη Κοιημηθῃ, πἰομέ οβοι οὶ, ἀπὰ 
ἀοβ α}0 Παρ 6. ἴοῃ ἀϊο ἀθου!ϊοΐογί 5.6|- 
Ιὰπρ; θΙ ΒΟ μα θη... Αα58. ἀθθυματρί αἷθ 
ἘΔΙΔΠΘσσα ἴῃ ον Ηοάρ θοζυθοκί, {1 
ἀυγοϊαῖιβ. πίοι σὰ Ταρσο; τηλπ νγῦγαθ 
ΘἸαιῦθ θη, βῖ6. 561 δἷῃ ΟΡ Ό ΘΙ, Β1 0 ἢ ἀἷὸ 
δοϊάαίοη [ἄγ οἷπο Καμ Προ {ΠηιθνῈ 6}}- 
πλιηρ, ἀἴο ΒΟΚΚΚΘΙν ἴῃ ἀδ5 Ν᾽ αἰθυ]δηὰ 
Ζὰ Θυγίοῃθη, νῖρ βῖο Βουηηουαίοβ. ἴῃ 
ἄον ὙΠὰὶ βρᾶϊοῦ δυβίϊηντις (8 91. 
θιοάον ΧΠῚ, 08 τ. 79), σομοῖρὶ Ζὶ 
πο μθη, θη πἰομὶ Ηρθυπιοκιδίοβ νοῦ 
Αὐἴλαῃν φναγηίθ, ἄθῃ. 6 Βορὰν ἀδνη 
πάθοι, ἀδ85. ἀϊο δοϊάδίθπ δυῖῇ ἀϊθ Ααΐ- 
βογάθιπιηρ;, οἰηβίν δἰ] ἀπάγο ΑΓ γον 
2ὰ ννἄμ! θη, ἰππ βο δὲ απὰ βοῖηο Αὐλ(8- 
Βδοποβϑθι. ἄαζι ΘΥμθηπο. ΨΡΟΠ]6}). --- 
αὐτοὶ --- νενικήκατε -- ον 

ἌΨΨ. 

“- -ὐϑηυμοι,....... 

τ- 
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στην διά τε τὴν ἡμετέραν ἀρετὴν καὶ τὴν ὑμετέραν προϑυμίαν 
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν ὑπάρχουσαν. οὐδενὸς δὲ 29 
οὐδὲν ἐπαιτιωμένου, δεομένων ἔμειναν ἕως ἀφίκοντο οἱ ἀντ᾽ 
ἐκείνων στρατηγοὶ, Ζήμαρχός τε Ἐπιδόκου καὶ Μύσκων Μενε- 
κράτους καὶ Πόταμις Γνώσιος. τῶν δὲ τριηράρχων ὀμύσαντες 
οἱ πλεῖστοι κατάξειν αὐτοὺς, ἐπὰν εἰς Συρακούσας ἀφίκωνται, 
ἀπεπέμψαντο ὅποι ἠβούλοντο πάντας ἐπαινοῦντες" ἰδίᾳ δὲ οἵ 
πρὸς Ἑρμοκράτην πρὐδομιλήμηεεο μάλιστα ἐπόϑησαν τήν τὲ 

ἐπιμέλειαν καὶ προϑυμίαν καὶ κοινότητα. ὧν γὰρ ἐγίγνωσκε 
τοὺς ἐπιεικεστάτους καὶ τριηράρχων καὶ κυβερνητῶν καὶ ἐπι- 
βατῶν, ἕκάστης ἡμέρας [τὸ] πρωὶ καὶ πρὸς ἑσπέραν συναλίξζων 
πρὸς τὴν σκηνὴν τὴν ἑαυτοῦ ἀνεξυνοῦτο ὅ, τι ἔμελλεν ἢ λέγειν 
ἢ πράττειν, κἀκείνους ἐδίδασκε κελεύων λέγειν τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ 
παραχρῆμα, τὰ δὲ βουλευσαμένους. ἐκ τούτων Ἑρμοκράτης τὰ 
πολλὰ ἐν τῷ συνεδρίῳ εὐδόξει, λέγειν τε δοκῶν καὶ βουλεύειν 
τὰ χράτιστα. χατηγορήσας δὲ Τισσαφέρνους ἐν “ακεδαίμονι 
Ἑρμοκράτης, μαρτυροῦντος καὶ ᾿Αστυόχου, καὶ δόξας τὰ ὄντα 
λέγειν, ἀφικόμενος παρὰ Φαρνάβαζον, πρὶν αἰτῆσαι χρήματα 
λαβών, παρεσκευάξετο πρὸς τὴν εἰς Συρακούσας κάϑοδον 
ξένους τὲ καὶ τριήρεις. ἐν τούτῳ δὲ ἧκον οἵ διάδοχοι τῶν Συ- 
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ρου σδηρ ατι5 (δὺ ἰηαἰγθοίθη ἀδι 
ἴῃ αἴθ αἰνθοίς Πηάοί βίο ὄξιου. 5. 
4, 18; 1Ν,1, 28; ΥἹ, ὅ, 86. οἷς εδοΐων 
τοὺς ΞΕ ὑμᾶς αὐτούς, 50. διῇ 

σφᾶς αὐτοὺς Ἴ, 19; 7, 29. , 
29. δεομένων - ομπ6 δα) 6οἱ 

νὶθ 5. 20. 8, 22. 4856} 6 δἰ 45 οἷῃ 
θ6 7] θη 65 ζαύ τῶν) ἃ1ι85 4ἀ6η] γϑὺ- 
ποῖηθηά θη οὐδενός Ζ1 ΠΘΠΓΊΘῊ 5 50 
ὅπ} Π|,. 2, 8 οὐδεὶς ἐκοιμήϑη, οὐ 
μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενϑοῦντες. 
ΡΙαῖο ἤθραθ]. 5, ϑ66α τῶν γε ἄλλων 
οὐδεὶς ἑκὼν δίκαιος, ἀλλ ὑπὸ 
ἀνανδρίας ἢ γήρως ἡ τινος ἄλλης 
ἀσϑενείας ψέγει τὸ ἀδικεῖν. ὉὈϊο- 
561|06 Εγρᾶηζιηρσ ἤπάοὶ οὶ υλοι 
δίδει» 1, 2. ΘΕ, ,- 21ν.-- ἄσεε - 
πέμψαντο--. ἡ δ νῦν Ψώδ ει, 50 
ἴπ Μααϊππὶ δ ΑΠ8}. ΥἹΙ, 7, 8. 
Κγτορ. 1, 4, 27; ὙΠ], 4, 28. 

80. προσομιλοῦντες --- ἢ)48 
Ῥαγίϊοῖρ. Ῥγᾶ68,, νγ6 1} ἀοὺ ὑδρϑ] 8 881ρ6 
πηραηρ 8 ἴῃ 416 αδθρθηνανί ἤονί- 
Θοϑοίχί ρσοάδοῃν ἰβδί. --  ῶωρἨ --- θ6ὺ 

ΧΕΝΟΡΗ. ΗΙἙΤ. 6Ὲ. 1. 

(οποίϊν ἈΒΒΙ ΠΟ 8. Τρ ιηράρχων 
ι. 5. . -- ἀπὸ τοῦ παραχρῆ- 
μα -- ἃι8 ἀθη) Βίορυοί[θ. 
8, κατηγορήσας -- [π11. 411 

γγοσθ ἄον Ψουθίηπηρ 4685 ΤΊββᾶ- 
ΡἤΘΡη65. τηἷἱν ἀ6πὶ ΑἸΚι ἰδ 65, ἀπγο ἢ 
γγΘ Ι0Π6 ἄθη 1 αἰκοα τη οηϊοη. αἴθ ροῖ- 
5150}8 {Ππἰ6γ8{{{{Ζτιη ο’ σΘβοΠηηᾶϊουί πγοῦ- 
ἄθη ψὰγῦ. Τηπῦκγά. ΝΠ], 85. πη 
ἄἀον Ταχύ ψ ΚΠ. οἢη6 ον ον θη 1585 
ἀπ ἀν δα τηἱΐ ἄθηι [Ὁ] θη θη Ζα 
νου] 6 ἰϑί, 80 1Π111885 ΟἿ᾽ δἰ8 αγπηά 
ΔΠΡΌΒΘΠΘη. νου άθη, ὑγ 688} ΡΠανπα- 
θᾶ208, ἀοΥ οἷπ ὑθσποῦ 468 ΤΊΒβαρΠοΥ- 
Π65 γᾶν, ἄθὴ Ηουποκύαίθθ 50 ὑθγοὶ- 
γ]ΠΠρ πηϊονβιχίθ. 16 {Ππ|ο ΡῈ 6}- 
ΠΠρ 465 ἰθίζίθγθῃ β 66:6" ΓΑ Ϊττι5 
χη ἴα 4. 409 ϑιαίι. θιοάον ΧΠΠ, 09. 
Κρ]. σι , 8, 18. - ᾿ἀστύοχος γγαΥ 
ἂθν γονράπρον 468. ΜΙΠαΔΡΟΒ ἴη Β6- 
[6}} ἄρον ἀϊ ΕἸοιίθ. --- ἐν τούτῳ 
Καπη πἴοιν διῇ ἀα8. ἀπ (60 ᾶν σΟΥ ΠΟν 
οΡΖἄ 6 ὈοΖορσθη., ϑοηάθυη Πα δὴ 
5. 20 ΔηρΘΒΟΠ] 556 γουάθῃ : ἰἢ 4 65 - 

2 
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ρακοσίων εἰς Μίλητον καὶ παρέλαβον τὰς ναῦς καὶ τὸ 
στράτευμα. 

Ἐν Θάσῳ δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον στάσεως γενομένης 
ἐχπίπτουσιν οἵ λακωνισταὶ καὶ ὃ “άκων ἁρμοστὴς Ἐτεόνικος. 
καταιτιαϑεὶς δὲ ταῦτα πρᾶξαι σὺν Τισσαφέρνει Πασιππίδας ὃ 

“άκων ἔφυγεν ἐκ Σπάρτης" ἐπὶ δὲ τὸ ναυτικόν, ὃ ἐκεῖνος 
ἡϑροίκει ἀπὸ τῶν συμμάχων, ἐξεπέμῳϑη Κρατησιππέδας, καὶ 

8 παρέλαβεν ἐν Χίῳ. περὶ δὲ τούτους τοὺς χρόνους Θρασύλλου 
ἐν ᾿4“ϑήναις ὄντος Ἶἅγις ἐκ τῆς Δεκελείας προνομὴν ποιούμενος 

πρὸς αὐτὰ τὰ τείχη ἦλϑε τῶν ᾿4ϑηναίων᾽ Θράσυλλος δὲ 
ἐξαγαγὼν ᾿“ϑηναίους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ πόλει ὄντας 
ἅπαντας παρέταξε παρὰ τὸ “ύχειον γυμνάσιον, ὡς μαχούμενος, 

84 ἂν προσίωσιν. ἰδὼν δὲ ταῦτα ἅγις ἀπήγαγε ταχέως, καί τινες 
αὐτῶν ὀλίγοι τῶν ἐπὶ πᾶσιν ὑπὸ τῶν ψιλῶν ἀπέϑανον. οἵ οὖν 
᾿“ϑηναῖοι τῷ Θρασύλλῳ διὰ ταῦτα ἔτι προϑυμότεροι ἦσαν ἐφ᾽ 
ἃ ἧκε, καὶ ἐψηφίσαντο ὁπλίτας τε αὐτὸν καταλέξασϑαι χιλίους, 

80 ἱππέας δὲ ἑκατόν, τριήρεις δὲ πεντήκοντα. Ἶάγις δὲ ἐκ τῆς 
“Ιεκελείας ἰδὼν πλοῖα πολλὰ σίτου εἰς Πειραιᾶ καταϑέοντα, 
οὐδὲν ὄφελος ἔφη εἶναι τοὺς μετ αὐτοῦ πολὺν ἤδη χρόνον 
᾿Αϑηναίους εἴργειν τῆς γῆς, εἰ μή τις σχήσοι καὶ ὅϑεν ὁ κατὰ 
ϑάλατταν σῖτος φοιτᾷ χράτιστόν τε εἶναι [καὶ] Κλέαρχον τὸν 
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560} ὙΑΥΘΗ ἀϊθ ΝΘ. ΓΟΙ 56 ν ρ6- 
ἰκζ ἢ ΠῚ 61]. 

82. ἐν Θάσῳ --- Ιὰ 4. 411 Παίις 
Ρεϊβαηάγοβθ, οἷη ἤδιρι θυ ἀδπΠ18 18 
ΔΡ 510] 156 Π θη ΒΘ ρΊ ΘΓ ηρ ἴῃ ΔΊΠΘΗ, 
ἀϊ6 ϑηιοκυαῖίῖθ ἴῃ ΤΠ 8805 οϑοιἰρὶ, 
ἀ16. {πα5]5 θη ΟΠ ΟΠ Θα. ΑΘ τι Πλ}ὑ- 
[Ὸ]}0ὰν ἀδναι αἴθ {εἴ Πον νου θαπηίθῃ 
Ζυν Κρ α}ΓὉ ἢ ἀπ 510} ἄθη ϑρανία- 
ΠΘΡῚ ΔΠΡ ΘΒΟΠ]Ο556η, ἀἷθ βεϊ [ἀθηὶ οἴ 6 ὴ 
Πανπιοβίθη ἴῃ ΤΠ 8805 πο θη. ΤΠ κγά, 
ΨΠΠ, θ4. ΑΙΒ {Προ 65. πῖον οὺ- 
νηΐ θ ἢ) Αὐβίαηθ85. υνῖγὰ ΕἸΓρ δ 085 
ΘΘηΔη}1) ον. ἀἴθ βραυίδηΐβοιο Β6- 
βΒαίΖιηο νΘυ  Ἶ6}} απ ἀθὴ ΤΉ ΡΒ Ύ 1108 
Δα [Π Π]ηι, Π μη ο8ι}}. ροῦν Ἰοριΐη. 5 9. 
Υρ]. δίοάον ΧΙ, 72. 8. διοὶν χὰ 4, 9. 

᾿ 32. Θρασύλλου -- 5, αὶ 8. 
4γις -- ποιούμενος -- 5 ἴηι 
πὔναΠἸοοι. ΑΚα 120. Βιαάίοη. νοι 
Αἰ θὰ. οπείογηΐ ροϊοροπο ἢ 6 Κο οἷα. Παί- 
ἴθπ ἴηι 4, 415 ἴθ ϑρανίαπον διῇ Αἢ- 

γαίῃ θὴ 465 ΑἸ θ᾽ ἀθ5. τϊὶ οἰπμον θογοϑ- 
ΑΙ ΠΟΙ Παρ ἀπο Αη ἄγη 465 Κῦ- 
ηἷρ8 Αρὶβ θδϑϑίχί, τπ γὸὴ ἀονΐ δ118 
μθοϑιᾶπαϊο ἀἰθ Αἰπθηοῦ δὴ ἄθν Ρὲε- 
ἡτιχιηρ 685. Τη685 ὅιι πη άθνῃ. 
Τιπηκγ, ΝΠ,18:, -- τοὺς ἄλλους 
-- ἀπαντὰας -- Ὀῖα ΝΙομ ρον 
(μέτοικοι, ξένοι), γν6 161. βοηβί δὴ γ6- 
ΘΟ 5! ΡΘ ἢ Κυϊορβάϊθηβίθ πἰοιι ΤΊΟΙ] 
πολίταδη: δ πεῖ π Δὐκειοῦ -- ὄβι ἢ 
γῸ0} Αἰπθη, 

84. οἵ ἐπὶ πᾶσιν --- (ον Νβδο]- 
{νὰ}. -- ἐφ ἃ ἧκε τι ἐπὶ ταῦτα 
ἐφ᾽ ἃ ἧ κε. ὕεθον ἀΐθ ὅδ} 6 8, ὶ 8. 

95. εἰ μὴ --- φοιτᾷ -- ΘΠ ἢ 
πᾶ πἰοιὶ ἀπὸ ἀδθπ θτὶ ἴῃ Β6- 
βὶ(2 "ἄιι 6, ψ ον ., Ὦϊα ργῦββίθ 

-- Μεηρα 468 πδοὸὴ Αἰπθὴ οἰπρο γι θ ἢ 
(ἰδιγοῖ 5 δη] ἃϊι8 ἄδη ἃπὶ 5 νναν- 
χ6ὴ Μοοῦο ρϑορθηθ 1 ἄπάθνη ; οἷπθ 
8010} 6 Δα αν τνὰῦ θοῦ πδι]ἶο, ἀὰ 
Α«ΟὐἸκα πἰ ἢ οἰημηα! πὶ Εὐϊοάοῃ ᾿ϊῃ- 



ΕΑΝ 1. 2. 10 

ἹῬαμφίου πρόξενον ὄντα Βυζαντίων πέμψαι εἰς Καλχηδόνα τε 

καὶ Βυξάντιον. δόξαντος δὲ τούτου, πληρωϑεισῶν νεῶν ἔκ τε 80 
Μεγάρων καὶ παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων πεντεκαίδεκα στρα- 
τιωτίδων μᾶλλον ἢ ταχειῶν ᾧὥχετο. καὶ αὐτοῦ τῶν νεῶν τρεῖς 
ἀπόλλυνται ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ ὑπὸ τῶν ᾿Δττικῶν ἐννέα νεῶν, 
αἵ ἀεὶ ἐνταῦϑα τὰ πλοῖα διεφύλαττον, αἱ δ᾽ ἄλλαι ἔφυγον εἰς 
Σηστὸν, ἐκεῖϑεν δὲ εἰς Βυξάντιον ἐσώϑησαν. καὶ ὁ ἐνιαυτὸς 51 
ἔληγεν, ἐν ὦ Καρχηδόνιοι ᾿ἀννίβα ἡγουμένου στρατεύσαντες 
ἐπὶ Σικελίαν δέκα μυριάσι στρατιᾶς αἱροῦσιν ἐν τρισὶ μησὶ δύο 
πόλεις Ελληνίδας Σελινοῦντά τε καὶ Ἱμέραν. 

Τῷ δὲ ἄλλῳ ἔτει, [ὦ ἦν Ὀλυμπιὰς τρίτη καὶ ἐνενηκοστή, Π. 
ἥ προστεϑεῖσα ξυνωρὶς ἐ ἐνίκα Βὐαγόρου Ἠλείου, τὸ δὲ στάδιον 

Εὐβώτας Κυρηναῖος, ἐπὶ ἐφόρου μὲν ὄντος ἐν Σπάρτῃ Εὐαρχίπ- 

που, ἄρχοντος δ᾽ ἐν ᾿ἀϑήναις Εὐχτήμονος.] ᾿4ϑηναῖοι μὲν 
Θορικὸν ἐτείχισαν, Θράσυλλος δὲ τάτε ψηφισϑέντα πλοῖα λαβὼν 
καὶ πεντακισχιλίους τῶν ναυτῶν πελταστὰς ποιησάμενος, [ὡς 

ἅμα καὶ πελτασταῖς ἐσομένοις.) ἐξέπλευσεν ἀρχομένου τοῦ 
ϑέρους εἰς Σάμον. ἐκεῖ δὲ μείνας τρεῖς ἡμέρας ἔπλευσεν εἰς 2 

Πύγελα᾽ καὶ ἐνταῦϑα τήν τε χώραν ἐδήου καὶ προσέβαλλε τῷ 
τείχει. ἐκ δὲ τῆς Μιλήτου βοηϑήσαντές τινὲς τοῖς Πυγελεῦσι 

γϑ θη (οίγοαθ ἔν ἀθη Ὑ  υρυδιιο}} 
ἀν ΕΠ ΟΠ ΠΟΥ ΠΟΥ γΟΥὈΡ προ. Κοπηΐθ, 
Βοβοηνγοῖρο ἀθηη Ἰοἰχζί, ψὸ Ἃἷ6 Βε- 
βαίζιηρ νοὸη οἰκο οἷα ἰθάθη 1, ηάθ δι 
πἰηάονίθ. Ὑρ). Ῥοπιοϑίῃ, σ6ρ. Τιθριΐη, 
δ 81. Οοτμπηοηί, ΠΠ, 6, 18. 

806. δόξαντος δὲ τούτου -- 
βίαι! 465 ρειννομη!οποη δόξαν δὲ 
τοῦτο. 80 διιοὶ 7, 90 πη4 Υ,, 2, 24. 
Κυνορ. ΙΝ, ὅ, ὅ9, τούτου συνδοκοῦν. 
τος. -- ᾧχετο -τ πη! 0) ὁ Κλέ- 
αρχος. -- τῶν Δττικῶν --- 85. 522, 
- εἰς Σηστόν -- Ῥϊοθα. ΑΠρΆΠ)6 
Θυβο οἰ ηΐ οἰ ρθη] γ ] 10, (ἃ ΟΣ ρἤΑ ἴη 

ἄθῃ Ἠδπάθη. ἀδν Αἰμθπον τνᾶν. ὙΡΙΣ 
5. 11] υπὰ 2, 19. 

97. ᾿Ἀννέβα -- (οὐ 8011 ἀ68 
αἴβκοη, 16 πἴθῦ οὐψᾶμηϊα χρϑάϊ- 
τ(ἴοη ογζά{ Πιοάον ΧΗ], 
ἄθπι ὅ. 411. 

Π.1. Τ ᾧ δὲ ἄλλῳ ἔτει --- ὕθθοΥ 
416 Ζοἰ ΠΡ Θδίπιπηιηρ;, 50 γγῖθ ἴδον αἷδ 
γοιίε ᾧ ἦν --- Εὐκτήμονος 5. 
Εἰπ!οαηρ; 5, 6. -- προστεϑεῖσα 

51 ππίου 

- β ψαγάθ ἀϊθβου δ οἰ καιηρί ἀὰ- 
τηα]5 ἀδθὴ θογοῖ5. θοβίθ πάθη Πἰηχα- 
σοίρι. Ρασβαπ. Ψ, 8, 10 δρόμος δὲ 
δύοϊ ἵππων τελείων συνωρὶς ἐληϑεῖσα 
τρίτῃ μὲν ὀλυμπιάδι ἐτέϑη πρὸς 
ταῖς ἐννενήκοντα, Εὐαγόρας δὲ 
ἐνίκησεν Ἠλεῖος. ----- Εὐβώτας -- 
850 ρίαν ἄθη Ναηθῃ δῖ} Ραπβαη, ΥἹ], 
8, 3: 4ἰ6 Ἠδηαβομυι θη ἃη τΏΒΓΟΥ 
Θ.6116 Εὐβάτας οὔον Εὐβότας, Ὀοάον 
ΧΙΠ, 08 Εὔβατος. --- Θορικός -- 
8 ΜΥΠΟ Επαὰθ ἀδν Οβικίβιθ νοὶ 
ΑΠΚκα, Απΐ αἴ ΜΙ ερΊκοῖν, αἴ6. ἴῃ 
Αἰὐκα νουπαπάθηθη Ηδηθη την Εδ- 
5. Πρ συγ ΚΘ σὰ νθυβ ἤθη, τηδοῖί Χο- 
ΠΟΡΙΙΟΝ Οομηηθηΐ. 1ΠΠ, ὅ, 28 Ε΄. δυΐ- 
ΠΟΥ ΘΔ. τὰ ψηφισϑέντα 
πλοῖα -- 5.1, 84. --- ὡς ἅμα -- 
ἐσομένοις -- Εἴη ΘΥΔΙΏ Δ 1501} ἢ οὶ 
διὰ ΘΥΚΙἄγθη θυ ΖαβαίΖ, 1646} [5 ΠΣ 
οἰη8 (1ο556 Ζὰ πελταστὰς ποιήη- 
σάμενος. 

2, Πύγελα --- οἷπ διδαϊομθη 5ἀ- 
ΠΠῈῃ. νοὴ Πρ]νοβοϑ. δίγαρο ΧΙΝ, 5. 099. 

92 Ἔ 
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5 διεσπαρμένους ὄντας τῶν ᾿4ϑηναίων τοὺς ψιλοὺς ἐδέωκον. οἵ 

δὲ πελτασταὶ καὶ τῶν ὁπλιτῶν δύο λόχοι βοηϑήσαντες πρὸς 
τοὺς αὑτῶν ψιλοὺς ἀπέχτειναν ἅπαντας τοὺς ἐκ Μιλήτου 

ἐχτὸς ὀλίγων, καὶ ἀσπίδας ἔλαβον ὡς διακοσίας, καὶ τρόπαιον 
αἔστησαν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἔπλευσαν εἰς Νότιον, καὶ ἐντεῦϑεν 
παρασχευασάμενοι ἐπορεύοντο εἰς Κολοφῶνα. Κολοφώνιοι δὲ 
προσεχώρησαν. καὶ τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἐνέβαλον εἰς τὴν 
“υδίαν ἀκμάζοντος τοῦ σίτου, καὶ κώμας τε πολλὰς ἐνέπρησαν 
καὶ χρήματα ἔλαβον καὶ ἀνδράποδα καὶ ἄλλην λείαν πολλήν. 

ὃ Στάγης δὲ ὁ Πέρσης περὶ ταῦτα τὰ χωρία ὧν, ἐπεὶ οἱ ̓ '4ϑηναῖοι 
ἐκ τοῦ στρατοπέδου διεσκεδασμένοι ἦσαν κατὰ τὰς ἰδίας λείας, 
βοηϑησάντων τῶν ἱππέων ἕνα μὲν ξωὸν ἔλαβεν, ἑπτὰ δὲ 

ὑ ἀπέκτεινε. Θράσυλλος δὲ μετὰ ταῦτα ἀπήγαγεν ἐπὶ ϑάλατταν 
τὴν στρατιὰν, ὡς εἰς Ἔφεσον πλευσούμενος. Τισσαφέρνης δὲ 
αἰσϑόμενος τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα, στρατιάν τε συνέλεγε πολλὴν 
καὶ ἱππεῖς ἀπέστελλε παραγγέλλων πᾶσιν δἰς Ἔφεσον βοηϑεῖν 

ττῇ ᾿Αρτέμιδι. Θράσυλλος δὲ ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ ἡμέρα μετὰ τὴν 
εἰσβολὴν εἰς Ἔφεσον ἔπλευσε, καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας πρὸς τὸν 
Κορησσὸν ἀποβιβάσας, τοὺς δὲ ἱππεῖς καὶ πελταστὰς καὶ ἐπι- 
βάτας καὶ τοὺς ἄλλους πάντας πρὸς τὸ ἕλος ἐπὶ τὰ ἕτερα τῆς 

8 πόλεως, ἅμα τῇ ἡμέρᾳ προσῆγε δύο στρατόπεδα. οἵ δ᾽ ἐκ τῆς 
πόλεως ἐβοήϑησαν σφίσιν, οἵ τε σύμμαχοι οὗς Τισσαφέρνης 
ἤγαγε, καὶ Συρακόσιοι οἵ τ᾽ ἀπὸ τῶν προτέρων εἴκοσι νεῶν καὶ 
ἀπὸ ἑτέρων πέντε, αἱ ἔτυχον τότε παραγενόμεναι, νεωστὶ 

ὁ, λόχοι -- Ὀῖο Βιᾶνκο ἀϊθβου ἤθονιοἙδἪ ὅ. Στάώγης --’ ἄον π|ρν 6 6 }}}5- 
ΑΡ ΘΙ Ππιηρ νὰν θ6] 46η ΑἸΠΘηΘη. 16 Προ 4168 ΤΊΒΒΡΠΘΡηθ8, Τ]κγά. 
ΠδΔΟΙ. ἀν Αὐῦββθ ΔδΥ ΔυΒροηοθοπθη ΜΠ], 10. --- κατὰ τὰς ἰδίας 
ΚυϊθρονΖα }} ἡ ἢ 561) 4, ΥΡρῚΙ, σι ΝΙ, λεέας --- Ἰοάον ποῖ Βοαίο [ν᾽ 510} 
Ά, Μ2: 56 1081, πἴολι ἐν ἀἃ5. σϑβαιηηίο Ηθϑυ. 

θ. τῆ ἀρτέμιδι --- ο᾽εῖοι) ἃ18 
4. Νότιον ΨΜουρουνοο πη ᾽ν ἀθὺ Πποοἢ] Πρ. Τρ] ἀδυὺ Αὐίο- 

ΠαΙοηρΙαί, 2000 γὐνηϊβοιο ΒΟμν 6 γοὴ 
ΚΟΙΌΡΙοΝ Θηιἔθυηι. Πῖν 5 ΧΧΧΥΉΙ, 26, 
-- παρασκευασάμενοι --- πᾶηι- 
᾿Ἰ0 ἢ σιιπὶ Μάνθο. 850. οἰπὸ πάθοι 
ΘΒ πη πηι Πρ ἃς ᾿ ὃ, 20. Απᾶῦ. ΥἹΙ], 8, 
90 παρασκευασάμενοι ἀναμενεῖτε, -τς 
ἀκμάξοντος τοῦ σίτου --- τὰν 
Δεῖι, νγγὸ ἀἃ5 (ἀφίνοῖ 49. τοὶ οὐδυ ἀεὶ 
4ον Βοῖἔθ πΔ}} ἰβί. Υβ]. Ῥίουγβ, ἢδ]]ο. 
ΙΧ, 61, ἠνείχοντο σῖτον, ὃς ἐν 
ἀχμῇ τότε ἣν, συγκομιξόμενον. 

ἢΪ8. ἴῃ ΕρΠθ505 νοὸὰ ἄθὴ δἰ ηἀθὴ Ρ6- 
ἄγομὶ πἄγο. 

7. Κορησσός -- εἷι Βοὺρ 40 
διδάίοη νοὶ Ερ]Π 805. δηἰοσηὶ. ὨϊοάοΥ 
ΧΙΝν, 09, ννἅμνθη ἄθὺ ΠΔΟΠ ΠΟΥ οὺ- 
νὰ! ηΐ6. δια ρῦ πδναΠ10}} νὰ ἄν δίαδι 
ἰὰρ. ϑδίγαρο ΧΙΝ, 5. 642, 

8, σφισιν -- 50). β806]08ι, ἃ, ἢ. 
βΒῖ6. 90] ] οἸκίθ. δ᾽.) ΧῸΣ γον Ποἰ ΔἸ ριηρ, 
ἀον βιαάι δη. -- τῶν προτέρων -- 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ, 1, 3. 21 

ἤἥκουσαι μετὰ Εὐκλέους τε τοῦ Ἵππωνος καὶ ᾿Ηρακλείδου τοῦ 
- ΄ ΄ ξ 

“φριστογένους στρατηγῶν, καὶ ΦΣελινούσιαν δύο. οὗὐτοι δὲϑ9 

πάντες πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς ὁπλίτας τοὺς ἐν Κορησσῷ ἐβοή- 
ϑησαν᾽ τούτους δὲ τρεψάμενοι καὶ ἀποκτείναντες ἐξ αὐτῶν 
ὡς εἰ ἑκατὸν καὶ εἰς τὴν ϑάλατταν καταδιώξαντες πρὸς τοὺς 

ΔΑ" δ 2 , 2) » δα τὼ δ.9 « ᾿ παρὰ τὸ ἕλος ἐτράποντο. ἔφυγον δὲ κἀκεῖ οἱ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ 
ἀπώλοντο αὐτῶν ὡς τριακόσιοι. οἵ δὲ Ἐφέσιοι τρόπαιον ἐν- 10 

- “2 Ν᾿ τ Ἁ ἣν ἐμᾷ » » 
ταῦϑα ἔστησαν καὶ ἕτερον πρὸς τῷ Κορησσῷ. Πρ δὲ Συρακο- 

Ἁ , Ψ "ὁ , 

σίοις καὶ Σ᾽ελινουσίοις κρατίστοις γενομένοις ἀριστεῖα ἔδωκαν 

καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ πολλοῖς, καὶ οἰκεῖν ἀτέλειαν ἔδοσαν τῷ βου- 
λομένῳ ἀεί᾽ Σελινουσίοις δὲ, ἐπεὶ ἡ πόλις ἀπωλώλει, καὶ πο- 
λιτείαν ἔδοσαν. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους 11 
3 , 5) ὅπλ 3 , ᾽ Κλ ΄ 3 ᾿ 
ἀπολαβόντες ἀπεπλευσαὰαν εἰς Νότιον, κακεῖ ϑαψαντὲες αὐτοὺς 

ἔπλεον ἐπὶ “έσβου καὶ Ελλησπόντου. ὁρμοῦντες δὲ ἐν Μηϑύμνῃ 
τῆς Δέσβου εἶδον παραπλεούσας ἐξ Ἐφέσου τὰς Συρακοσίας 
ναῦς πέντε καὶ εἴκοσι" καὶ ἐπὶ αὐτὰς ἀναχϑέντες τέτταρας μὲν 12 
ἔλαβον αὐτοῖς ἀνδράσι, τὰς δ᾽ ἄλλας κατεδίωξαν εἰς Ἔφεσον. 
καὶ τοὺς μὲν ἄλλους αἰχμαλώτους Θράσυλλος εἰς ᾿“ϑήνας 
ἀπέπεμψε πάντας, ᾿Δλκιβιάδην δὲ ᾿“ϑηναῖον, ᾿4λκιβιάδου ὄντα 13 
ἀνεψιὸν καὶ συμφυγάδα, ἀπέλυσεν. ἐντεῦϑεν δὲ ἔπλευσεν εἰς 

ν μ ν ἀν Ὑ κ᾿ ;, Ξ ἐρδδγε . 6 
τὴν Σηστὸν πρὸς τὸ αλλὸ στρατευμα" ἕκεῖϑεν δὲ ἀπασαὰ ἢ 

’, ΩΣ 

δτρατιὰ διέβη εἰς “άμψακον. καὶ χειμὼν ἐπῇει, ἐν ᾧ οἵ αἰχμά- 14 

νεῶν --- 5. χὰ [, 18, --- καὶ Σε- ἴτοϊ ΖὰἼ ψΟΝποη. -- ἀπωλώλει 
λινούσιαι δύο --- Ὠΐϊεθε Νγοτία -- 5. 1, 87. 
ΙΆ55θη βδίοβ. πὰρ πὶ αὲ ἔτυχον [12. τὰς Συρακοσίας ναῦς-- 
τότε παραγενόμεναι νονθίπάεη, θὰ εἶθ 5 γα βϑη ]βοῃθη ΟΠ 6 ἴπὶ 
ΘΠ ΤΊΔΠ ΔΠΠΙΤηΤηΐ, αἴθ θοίάθη 'π| νουῖρθη Δα Πγ6 νυ πιο θί ννογά θη νγάγθη, 
7. 412. Δηρδκοιηπηθηθη ΚΟ 1 Π[ὸ' νγἄγοη 50 πα ΠΙΘΡ, βου ἤθη {πη} ποι Πἰ1- 
τηῖν ἄθη 5 νᾶ Καβα ΠΙ50 6 η. νουθγαπην ΖΡ ΘΚΟΠΙΠΊΘΠΘΗ, 50[0Π6 Ζι νΟΥβίθ θη, 
(1, 18) ἀπᾶ ἃπη ἄθγθη ὅϑ'[816 ἀδηια]5 ἀ16 πϑῖὶ ἴῃ Απίδηἀγοβ θυθαιί νγᾶγθῃ. ---- 
“νοὶ ἃπᾶγθ ρϑβοιίοκιὶ φροσάθη, ΑἸοῖη αὐτοῖς ἀνδράσι --- βαᾶπιπ ἀν 
Δ 0 ἢ 50 δοηϊρι ἀθν δἴπη. πἰολί, τηδη ΜαμηβοΠαΠ, Π16 Απιβ αβϑιιηρ ἀογ Ρνᾶ- 
δυυνανίοίο; καὶ οἵ ἀπὸ τῶν Σ ε- Ροβιιϊοπ. σὺν ἴῃ 5010] 16 Ψψοιθίπἀπηροι 
λινουσέίων δυοῖν. τς αὐτός ἰδὲ ἀἴο Βορεὶ, 5. Κ, 19; 

ον Δ Τὺ ΨΙ, 2, 85; 
9. πρὸς --- Ι΄δΥ ἴῃ ΓΟ] Δ ΠΠοἸθῃ : : , ΗΝ 

ΘΙΠη6, ἃπᾶρυα 8 ὦ. --- ὡς εἰ --- τπ- Ξαλε δ ιπο ἢ το μἰησυροήϊρι: ἣν 
φο δ ιν γννὶθ βοηβδὶ ὡς οὔον ὡς εἶς. 

19. ἀπέλυσεν --- Ὀϊαθε Οοηϊθο- 
10. οἐκεῖν -- ῬοΥ ἸηΠηϊν ἰϑὲ (αν ἍΝ οἹ [5 ἴὕν κατέλευσεν, νὶδ 

Α ἄπρῖρ νοπ ἤθη ἰῃ ὀτ έλειαν 1ἴ6- αἷς Ηδπ ἀβοῃν! θη 06, 50 Πθῖηι Ἃ6Γ 
δοπᾶθη ΒΕρΥ δ ἄον. ΕΡΙΔαθηἶδβ: 816. Βίπη Ζῖὶ ψυίδηρθη, --- τὴν Σηστὸν 
σοι δυνίοπ 61δ. 51 9.6 6 ΥῪΞ “5 δυα ἸΝᾧ. 8; ὅ. 
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λῶτοι Συρακύσιοι, εἱργμένοι τοὺ Πειραιῶς ἐν λιϑοτομίαις, 

διορύξαντες τὴν πέτραν, ἀποδράντες νυκτὸς ὥχοντο εἰς Ζ:ε- 
ιὃ χέλειαν, οἵ δ᾽ εἰς Μέγαρα. ἐν δὲ τῇ “αμψάκῳ συντάττοντος 
᾿Αλκιβιάδου τὸ στράτευμα πᾶν οἷ πρότεροι στρατιῶται οὐκ 
ἠβούλοντο τοῖς μετὰ Θρασύλλου συντάττεσθαι, ὡς αὐτοὶ μὲν 
ὄντες ἀήττητοι, ἐχεῖνοι δὲ ἡττημένοι ἥκοιεν. ἐνταῦϑα δὴ 

Ν Ἂ -“ , , 

ἐχείμαξζον ἀπαντὲς “αμψακον τειχίζοντες. 
Ἁ 2 , 

καὶ ἑστρατευσαν 

ιὸ πρὸς “βυδον" Φαρνάβαξος δ᾽ ἐβοήϑησεν ἵπποις πολλοῖς, καὶ 
) ε δα οἷν ᾽ ΄ δ᾽ λιν " ΄ 

μάχῃ ηττηϑεὶς ἔφυγεν. “4λκιβιαδης δὲ ἐδίωκεν ἔχων τοῦς τὲ 
ἱππέας καὶ τῶν ὁπλιτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν, ὧν ρχε Μένανδρος, 

ι7 μέχρι σκότος ἀφείλετο. ἐκ δὲ τὴς μάχης ταύτης συνέβησαν οἵ 
στρατιῶται αὐτοὶ αὑτοῖς καὶ ἠσπάξοντο τοὺς μετὰ Θρασύλλου. 

γ.ῳ. Ἢ ’ , ὑδν "] ΄ -»" - Α » 

ἐξῆλθον, δέ τινας καὶ ἄλλας ἐξόδους τοῦ χειμῶνος εἰς τὴν ἤπει- 
τ. ’ Ἁ , 7 - ᾽ 3 »Ὅ ’ 

18 ρον καὶ ἐπόρϑουν τὴν βασιλέως χώραν. τῷ ὃ αὐτῷ χρόνω καὶ 
“ακεδαιμόνιοι τοὺς εἰς τὸ Κυρυφασιον τῶν Πιίλωτῶν ἀφεστῶτας 

ἐκ Μαλέας ὑποσπόνδους ἀφῆκαν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ 
ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Τραχινίᾳ ᾿4χαιοὶ τοὺς ἐποίκους, ἀντιτεταγμέ- 

’ Ἁ ᾽ , , » ὔ ΄Ὺ᾿ -" 

νῶν πάντων πρὸς Οἰταίους πολεμίους ῦντας, προέδοσαν, ὥστε 
᾽ 9 » ,΄᾿ Χ » - 

ἀπολέσϑαι αὐτῶν πρὸς ἑπτακοσίους σὺν τῷ ἐκ “ακεδαίμονος 
Ὶ Ε ς - “ὦ 

Ι9 ἀρμοστῇ “αβώτῃ. καὶ ὁ 

14, ἐν λιϑοτομίαις -- ϑιοίη- 
θγΐϊομθ ἴῃ ἀογ Νᾶϊιο 465 Ρρϑίν ῖθι5 
ουννἄμπί ἀπὸ) Πρηοβί. σϑρθῃ ΝΙ- 
Κοβίγαί. 17. --- οὗ δὲ εἰς Μέγαρα 
Αἰ5β. 00 νογῃογρίηρε οὗ μὲν εἰς Ζ΄ε- 
κέλειαν. 

15. ἐκεῖνοι --- ἥκοιεν --ἰ ΠΥ 
ἀαγο} οἴη Ῥδνι οὶ τὶς ὡς σοροθοηθ 
Οδιβα 5αίχ ἴῃ δν ᾿παἸρθοίθ ἢθάθ νυν 
Π}1 46π| Ορίαιν [ον οβθίχί, δ 8]. χὰ 
Π1, 2, 285. --ὀ ἀπαντὲς 465 Αἰκὶ- 
μα θ5. απ 465. ΤἬΡΑΒΥ"ΠΟ5. ΤΠ ρρΡθη. 

106, ἔπποις πολλοὶς -Ξ ἴπ- 
πεῦσι πολλοῖς. ϑ8ϑὸ ἄἃϊπιοῖ. 8,,5. 
ΑΠδΡ. ΥἹ], 8, 4]. .--- ἀφείλετο -- 
πῃ ἄΠΠ10}} ἀἴο νου ΓΟ] οί θη, 

ι7. συνέβησαν -- αὐτοὶ αὖ- 
τοῖς --ὦ νοῦ ΘΙ ρίθη Β᾽ ἢ νη 
56 ᾽υ 5. πἰϊἐοἰπαηᾶρν. 80 αὐτός 

0.5 [γο θη Απύνῖο 6. ΑὨδΡ. ΓΙ, 
ὁ. 9 ὑπὸ τοῦ Ζεξίππου τε ἀνερεϑι- 
ξομενος καὶ αὐτὸς ἀχϑεσϑείς. 

18. Κορυφάσιον -- Νοτρορθίνρο 
ἢ ἄον Δ οβιϊεβιο νοοῖ Νοββϑηΐθη, ἃ ἢ 

3 Χ »" τ ᾿ τ Ἁ 
ἐνιαυτὸς ἔληγεν οὗτος, ἐν καὶ 

γν Ποῖ ΡΎ]Ὸ5 ἰὰρ, ονὶ Ππαίίθη αἰ 
ΑἸΠΘΠΟΥ βοὶὲ θη] .}. 425 δἷπο Βοίθϑβιϊ- 
δαηρ Δηροθρί, νοὴ ψΘΙΟΠΘΥ 8115. 56 
ἴῃ (ἰδ η]ο ΠΟ ΠΑ ΠῸ τἱύ θη ΜΘββθηΐθυῃ, 
ἀἴὸ νοὴ ἤθη Το ἃπηοη θυ 6] 6, 
ἀὰ5 Τὰ ηἋ νουῃθουίθη, Ἅμα. ΙΝ, 41 
απ ὙΠ, 20. Νδοῖ ίοάον ΧΙ, 64 
σἰπρ οἰ χί ἄθη. ΑἰΠπθηθῦ αἴθβον ΡΒ] Ζ 
νυ] οῦθ ἢ, νν 61} αἴθ νοὴ πὴ πίον Απ- 
[πνὰηρ 465. Αηγίοβ βθβο οί ἨΔΠ ἊΣ 
πἴοἢι σὶν τθομίθη 261. ΔΉ ]τ ΠῚ. --α τοὺς 
ἐποίκους --- υἷι ἐν Ἡρακλεέίᾳ 
χὰ νον θη. Ὀ1ὸ Τυδο ἴον χὰ ἄθῃ 
Π)οΥἸβοιο. ΘΔ ΘΠ Ο556ὴ εἶν [ἀκ6- 
ἀἀπηοηϊον. σοΠονϊο,, Πα οη. 510} ἴπὶ 
4. 4290 νοῦν ἴπτθ Οὐοη Ζη θαγη, ἄθη 
Οοιᾶθυπ, τ ἀθῆθη 516 ἴῃ πγϑ θοῦ 
ἘΙἀβο {Δ Ἰοθίο. ({Τῆὰκ. ὙΠῚ, 5), 
μοάνᾶηριί, ἀπῇ ΠΠῈ Δὴ ἀἴὸ ραν πον 
σονναηάί, πηι} 4156 465}18}}} ΚοΙ ἢ ἰβίθη 
πὴ ἢ ΠΡ ΚΙ. ο βο ποῖ, ἄθπθ δἰ. ἢ 
Οὐδ θη 1605 Ἰνηκ68, πλῖν Α ἀϑηα]ιπδ 
ον Αοϊᾶον. πη ΙΟμΪΘΡ ἈΠΒΟΙ 6586} 
ἀυτίοη. Τῆι. 1ΠΠ,. 02, 

᾿ 
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“Μῆδοι ἀπὸ Ζαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως ἀποστάντες πάλιν 
προσεχώρησαν αὐτῷ. 

Τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους ὁ ἐν Φωκαίᾳ νεὼς τῆς ᾿4ϑηνᾶς τη, 
ἐνεπρήσθη πρηστῆρος ἐμπεσόντος. ἐπεὶ δ᾽ ὁ χειμὼν ἔληγε, 
[Παντακλέους μὲν ἐφορεύοντος, ἄρχοντος δ᾽ ᾿ἀντιγένους.] ἔαρος 
ἀρχομένου, [δυοῖν καὶ εἴκοσιν ἐτῶν τῷ πολέμῳ παρεληλυϑό- 
τῶν,] οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἔπλευσαν εἰς Προικόννησον παντὶ τῷ στρα- 
τοπέδῳ. ἐκεῖϑεν δ᾽ ἐπὶ Καλχηδόνα καὶ Βυξάντιον ὁρμήσαντες 3 
ἐστρατοπεδεύσαντο πρὸς Καλχηδόνι. οἱ δὲ Καλχηδόνιοι προῦ- 
ἰόντας αἰσϑόμενοι τοὺς ᾿4ϑηναίους, τὴν λείαν ἅπασαν κατέ- 
ϑεντο εἰς τοὺς Βιϑυνοὺς Θρᾷκας ἀστυγείτονας ὄντας. ᾿4λκι- ὃ 

βιάδης δὲ λαβὼν τῶν τε ὁπλιτῶν ὀλίγους καὶ τοὺς ἱππέας, καὶ 
τὰς ναῦς παραπλεῖν κελεύσας, ἐλθὼν εἰς τοὺς Βιϑυνοὺς ἀπήτει 

τὰ τῶν Καλχηδονίων χρήματα᾽ εἰ δὲ μή, πολεμήσειν ἔφη αὖ- 
τοῖς. οἵ δὲ ἀπέδοσαν. ᾿Αλκιβιάδης δὲ ἐπεὶ ἧκεν εἰς τὸ στρατό- 4 
πεδον τήν τε λείαν ἔχων καὶ πίστεις πεποιημένος, ἀπετείχιξε 
τὴν Καλχηδόνα παντὶ τῷ στρατοπέδῳ ἀπὸ ϑαλάττης εἰς ϑάλατ- 
ταν καὶ τοῦ ποταμοῦ ὅσον οἷόν τ᾽ ἦν ξυλίνῳ τείχει. ἐνταῦϑα ὕ 
Ἱπποκράτης μὲν ὁ “ακεδαιμόνιος ἁρμοστὴς ἐκ τῆς πόλεως 
ἐξήγαγε τοὺς στρατιώτας. ὡς μαχούμενος" οἵ δ᾽ .4ϑηναῖοι 
ἀντιπαρετάξαντο αὐτῷ, Φαρνάβαξος δὲ ἔξω τῶν περιτειχισμά- 
τῶν προσεβοήϑει στρατιᾷ τὲ καὶ ἵπποις πολλοῖς. Ἱπποκράτης ὁ 
μὲν οὖν καὶ Θράσυλλος ἐμάχοντο ἑκάτερος τοῖς ὁπλίταις χρόνον 

πολὺν, μέχρι ᾿Ζ4λκιβιάδης ἔχων ὁπλίτας τέ τινας καὶ τοὺς 
ἱππέας ἐβοήϑησε. καὶ Ἱπποκράτης μὲν ἀπέϑανεν, οἵ δὲ μετ᾽ 
αὐτοῦ ὄντες ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν. ἅμα δὲ καὶ Φαρνάβαξος, οὐτ 

19. τοῦ Περσῶν βασιλέως -- 
ον ὅ ΠΏ] 10ἢ νυν ἀον Ῥεγβονυκὅηϊς βα- 
σιλεύς οἷνπθ ΑΥΠ 6] ρσοπδηηί; ΡνΡ]. 
ἸδΔΟΡΘ ΜἹ, ἀπό», .1.,.12:. 1, ὅ,.19, 
μῸ ἄον ΑΥΪκοὶ ΜΟΙ] γγοῦθη 465 Πΐη- 
Ζυιρ; οἴ ριοη αθηοίνϑ. δ ϑοίψί ἰβί. 

(Βιϑυνοὶ) τήν τὲ λείαν ἀπέδοσαν 
καὶ φιλίαν ὡμολόγησαν. Π165610)6 
ΑἸβαγποῖκβνν οἰδθ τὶ Ποὺ 8π0} 8 1}. 
ΤΗῸΚ, ΤΝ, 61, Κγιορ. ΙΝ, 2, 7. 
τοῦ ποταμοῦ -- ἡν -- Ἴ ὙΠ 
ἄϊοβον Δ γογίβ βοῃϑὶπί, πἱϊνΐ ΒουοἰΚβΊ 0} - 

ΠΙ. 1. Τ᾽ οῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους {ἰραπρ νῸὴ 7 Ὧδγῃ Ζὰ βϑῖη, (1888 (6. 

--- 5. Εἴη]. 5. 7. ΕἸ1ι55,, ΘΠ ον ἄθὺ 5ίδαί ρ] οἰ ο νη ἃ Π1]ρ; 
2, λείαν -- ἃ. Πι. 8168 νγᾶὰβ αἴθ νγᾶγ, ἄθὴ Ζι:ι5δηη πη μη δηρ (65. Ρ[Ά}}- 

Βεῖμάθ ψϑρίγοη. Κοημίθη, γον. νυ θυ κθθ πίον 0}, ἀΐθ ΑἸΠΙΘ ΠΟΥ 485- 
πΔΟΠ Ποῦ χρήματα. 

4. πίστεις πεποιημένος - 
ἄτα! 10}} πρὸς τοὺς Βιϑυνούς, ννὶθ 
Ρ]αίαγοι, ΑἸΚΙν. 29. βαρὶ: οἵ δὲ. 

56106 ΔΘΥ 50 86 δὴ αἴθ {Π{ὸ 465- 
56 Ίθοι ΓΙ γίθη, 415 165 416 Βοβοθαβοοι- 
Ποῖ 465 Τουγαὶη8 ϑυ]δαθίθ. 

ὅ. ἵπποις --- 58. χὰ 2, 16, 
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δυνάμενος συμμέξαι πρὸς τὸν Ἱπποκράτην διὰ τὴν στενοπορίαν, 
τοῦ ποταμοῦ καὶ τῶν ἀποτειχισμάτων ἐγγὺς ὄντων, ἀπεχώρησεν 
εἰς τὸ Ἡράκλειον τὸ τῶν ἐξαλχηδουέαν" οὗ ἦν αὐτῷ τὸ στρατό- 

8 πέδον. ἐκ τούτου δὲ ᾿“λκιβιάδης μὲν ᾧχετο εἰς τὸν Ἑλλήσπον- 

τον καὶ εἰς Χερρόνησον χρήματα πράξων" οἱ δὲ λοιποὶ στρα- 
τηγοὶ συνεχώρησαν πρὸς Φαρνάβαζον ὑπὲρ Καλχηδόνος εἴκοσι 
τάλαντα δοῦναι ᾿ “ϑηναίοις Φαρνάβαζον καὶ ὡς βασιλέα πρέ- 

9 σβεις ᾿ ϑηναίων ἀναγαγεῖν, καὶ ὅρκους ἔδοσαν καὶ ἔλαβον παρὰ 
Φαρναβάζου ὑποτελεῖν τὸν φύρον Καλχηδονίους ᾿4ϑηναίοις 

ὅσονπερ εἰώϑεσαν καὶ τὰ ὀφειλόμενα χρήματα ἀποδοῦναι, 
᾿Αϑηναίους δὲ μὴ πολεμεῖν Καλχηδονίοις, ἕως ἂν οἱ παρὰ 

10 βασιλέως πρέσβεις ἔλθωσιν. ᾿Ζ4λκιβιάδης δὲ τοῖς ὕρχοις οὐκ 

ἐτύγχανε παρών, ἀλλὰ περὶ Σηλυβρίαν ἦν" ἐκείνην δ᾽ ἑλὼν 
πρὸς τὸ Βυζάντιον ἧκεν, ἔχων Χερρονησίτας τὲ πανδημεὶ καὶ 

11 ἀπὸ Θράκης στρατιώτας καὶ ἱππεῖς πλείους τριακοσίων. Φαρ- 
νάβαζος δὲ ἀξιῶν δεῖν κἀκεῖνον ὀμνύναι, περιέμενεν ἐν Καλχη- 
δόνι, μέχρι ἔλϑοι ἐκ τοῦ Βυξαντίου" ἐπεὶ δ᾽ ἡλϑεν, οὐκ ἔφη 

. "» “τὴ - ᾿» ς 12 ὀμεῖσϑαι, εἰ μὴ κἀκεῖνος αὐτῷ ὀμεῖται. μετὰ ταῦτα ὥὦμοσεν ὁ 
,ὔ χὰ , " ’ὔ 

μὲν ἐν Χρυσοπόλει οἷς Φαρνάβαξος ἔπεμψε Μιτροβάτει καὶ 
΄ ς ρ 

᾿Τρνάπει, ὁ δ᾽ ἐν Καλχηδόνι τοῖς παρ᾽ ᾿4λκιβιάδου Εὐρυπτο- 
λέμῳ καὶ Ζιοτίμῳ τόν τε κοινὸν ὅρκον καὶ ἰδέᾳ ἀλλήλοις πίστεις 

13 ἐποιήσαντο. Φαρνάβαζος μὲν οὖν εὐϑὺς ἀπῇει, καὶ τοὺς παρὰ 
βασιλέα πορευομένους πρέσβεις ἀπαντᾶν ἐκέλευσεν εἰς Κύξι- 
.ΟΨ. 

’, " 

Ἴ. στενοπορίαν -- ὁντῶν “-- 
Πὼ5 πᾶΠπὸ ἃὴ 46η [}π|55 που οΙ ποπ 6 

ΡΓΑΠ ον. 1685 Κοίηοη Πϊην πο ηα 
βγοϊίθ ἢ υγοιρδηρ:. 

8. οἵ δὲ λοιποὶ στρατηγοὶ -- 
ΤἼΓΆ5ΎΠ05. ἀπ ΤΠΟΓα ΘΠ 05, --- ὑπὲρ 
Καλχ. -- [γ΄ αἴθ Ψουβοποηιπρ ἀ6Υ 
δίααι, ἄθῦοη ἘΕἸΠΠΔΠΠΊ6 Ἰοαοη }}5 
ΒΙΌΠΟΥ Ζὶι οὐνναυίθη νᾶ, ἀὰ ͵ὰ ΑἹ- 
Πα 65. 510}. νοη] [6] ρ ΘΙ ΠΡ ΒΠΘΟΡ 
"ναί θη θγηο ὔπποη. 

9. ὅρκους -- ἔλαβον --- ἈΪΘ 
Β0η8ι Βοὶ πίστιν ροῦν δ πο! 166 Ατι5- 
ἀν οκβυνοῖδο; ἀπ! ἢ Ρ]αίο (οδθιχ6 

ΧΗ, 5, 910», δέχεσϑαί τὲ ὅρκους 
παρ᾽ ἀλλήλων --- καὶ διδόναι. 
μὴ πολεμεῖν Καλχ. --- ὨΪα ΑΙ]Π6- 
ΠΟ ΨΟΡΡΙΠΠΠ Ομ οι ἢ. 510} 415. ἀδροη- 

ἐπέμφϑησαν δὲ ᾿4ϑηναίων μὲν ΖΔωρόϑεος, Φιλοδέκης, 

Ιοἰβίθπιη ἐν 5. οπιρίαηρσθπθ (εἰὰ 
ἈΝ ΑΙ ἢ 5.}Π|5ἰαηα 15. χψὰν ἈΠΟΚΊΚΘἢν ἀον 
(οβαηάίθη. χὰ Πα]! οπ, ον ΑΙ ΓΔ} ἀν 
ΟἸιαΙ Κοάοιῖου νοὸῖ θη ΑΙΠθηθγπ ἢδίίο 
411 βιαιροαπάοη, --- οὗ παρὰ βα- 
σιλέως πρέσβεις --- ἀἴο νοὶ Κῦ- 
πἶσο χα ον θη (ἀοβαηάίθη.. 
Ἴ0. ἑλὼν --- Ναρῖ ΡΙαίατοι. ΔΑ- 

ΚΡ. 80. ἀπνοι ψ Υγα Π, ΡΟ τί οἷρ- 
π6 ν᾽ ΠΟΘ ΒΟ ἍΠν, 

1), τόν τὲ κοινὸν ὅρκον, ἄδη 
ΕἸ, ν ]ο ον. αἶο Βιδα πα ηροορ ΘΠ Ποὶ- 
(θη Ὀοίναῦ; ἐδέα ἀλλήλοις πί- 
δ ΕἸ 6 ρογβδη! οἷν ΕΡοιπ ἀβο Πα [{, ντο}- 
ΤΙοολι δι [πο απ ἰβοΠ ἃ  , 

18. Φιλοδίκης --- ὈΪὸ ΒΌΡΩΝ αἶο- 
505. ΝΑΠΊΘΠ5. ΘΗ ΒΡΥΊο ν θν ἴηι Ονο- 
ΟΠ βοποη ἀθ!ὶοι οι ΒΓΔ ρ πίοθ!; τηδη 
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Θευγένης, Εὐρυπτόλεμος, Μαντίϑεος, σὺν δὲ τούτοις ᾿4ργεῖοι 
Κλεόστρατος, Πυρρόλοχος᾽ ἐπορξύοντο δὲ καὶ “ακεδαιμονίων 
πρέσβεις Πασιππίδας καὶ ἕτεροι, μετὰ δὲ τούτων καὶ Ἕρμο- 
κράτης, ἤδη φεύγων ἐκ Συρακουσῶν, καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
Πρόξενος. καὶ Φαρνάβαζος μὲν τούτους ἦγεν" 
τὸ Βυζάντιον ἐπολιόρκουν περιτειχίσαντες, καὶ πρὸς τὸ τεῖχος 

οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι 14 

ἀκροβολισμοὺς καὶ προσβολὰς ἐποιοῦντο. ἐν δὲ τῷ Βυξαντίέῳ 1ῦ 
ἡν Κλέαρχος “ακεδαιμόνιος ἁρμοστὴς καὶ σὺν αὐτῷ τῶν πε- 
ριοέίκων τινὲς καὶ τῶν νεοδαμωδῶν οὐ πολλοὶ καὶ Μεγαρεῖς καὶ 
᾿ 5. -τὦ ἐὸν ῃ Ἢ Ἢ ᾿ ᾿ » 
ἄρχων αὐτῶν Ελιξος Μεγαρεὺς καὶ Βοιωτοὶ καὶ τούτων ἄρχων 

Κοιρατάδας. οἱ δ᾽ ̓ 4ϑηναῖοι ὡς οὐδὲν ἐδύναντο διαπράξασϑαι 10 
κατ᾿ ἰσχὺν, ἔπεισαν τινας τῶν Βυξαντίων προδοῦναι τὴν πόλιν. 
Κλέαρχος δὲ ὁ ἁρμοστὴς οἰόμενος οὐδένα ἂν τοῦτο ποιῆσαι, 
καταστήσας δὲ ἅπαντα ὡς ἐδύνατο κάλλιστα καὶ ἐπιτρέψας τὰ 

ἐν τῇ πόλει Κοιρατάδᾳ καὶ Ἑλίξῳ, διέβη παρὰ τὸν Φαρνάβαξον 
εἰς τὸ πέραν, μισϑόν τὲ τοῖς στρατιώταις παρ᾽ αὐτοῦ ληψύμενος 
καὶ ναῦς συλλέξων, αἱ ἦσαν ἐν τῷ Ελλησπόντῳ ἄλλαι καταλε- 
λειμμέναι φρουρίδες ὑπὸ Πασιππίδου καὶ ἐν ᾿ἀντάνδρῳ καὶ 
ἃς ᾿4γησανδρίδας εἶχεν ἐπὶ Θράκης, ἐπιβάτης ὧν Μινδάρου, 
καὶ ὅπως ἄλλαι ναυπηγηϑείησαν, ἀϑρόαι δὲ γενόμεναι πᾶσαι 

δυυγαγίοία Φιλόδικος, νόνοη νγϑηΐρ- 
βίθηβ ἐδ Εδϑιηϊηἴηππι Φιλοδίκη νον- 
Κοπηηηί. --- Ἑρμοκράτης --- Ἐδ ἰδὲ 
Καὶιπ Ὑγ ΒΟ Θ᾽ Π]Π10 1}, 4855 Ηθυιηοκυᾶ- 
(65 510 ἢ ἀ1 686. Θοβαπαιβο μαι Πα) 6 δη- 
ΒΟΉ 6556 ἰὥπ πο, ὑγθηη τηΔη ἀον Ετ- 
σὰ ἢ! αηρ Ιοάονβ ΧΠΠ, 685. πι. 75 6Ιαι- 
θθη βοῇ θη Καπη, 80) ἡ ]Ο ον Θ᾽ 
409 π80}: 5101 Π6 ἢ σαν κο γθ, 510} 
ἴῃ 86] 1ητπ85 ἐοβίϑείχία τπἀὐὰῷ 408 μοῖϊ 
οἰηθπὶ ΔηρΙ 6 αὐ Θγγαϊτι5 485 1,6- 
θθὴ ψϑυ!ον, [Πν βία Π10 ἢ ὈΓΟΙθύ Διο ἢ 
4ὰ5 ἤδη φεύγων, ἀκ Βοτοῖί5. 1, 27 
ΟΠ 56 1Π6 Γ δ Υθα πηι ηρ 8115{{{Π }}10 ἢ 
ΘΘΒΡΓΟΟΠΘῊ τνᾶῦ; ν᾽] Ποῖ ομὶ θὲ 68. δἷη 
οὐκ ᾶγοπ ον Ζυβαίζ, δηϊδίαπάθη δι8 
νον Ρ] οἰ οπαπρ; τοῖν ΤΠΙΚ. ΠῚ], 88 
ἐνέκειτο ὃ Τισσαφέρνης φυγάδι ἤδη 
ὄντι τῷ Ἑρμοκράτει. 

15. περίοικοι 5ἰπάᾷ ἴῃ [Τιακοαᾶ- 
Π]0η ἴθ μοὶ ἀον Βὔοκκοην ἄον Ποτὰ- 
κΚαάθη πὶ Τιαπθ. οΘὈ]ΘθΘηθ [Προίη- 
ΟΠ Π 6, 6] 016 415 Γγοῖθ Βιίδδιβ ΓροΥ 
Τυῖθαι πηι! θίθη ἀπ Κυϊορβα!θηβίθ 

Ιοἰδίθίθη, οἤπο ἂηῃ ἄον' Βδροίθγιιηρ ΤἬΘΙ 
ΖῚ Ππᾶροθη; ψνεοδαμω δεῖς 5104 
5010Π6, σγϑίοπθ. ἃτι5 ἄθπὶ ϑίαηἊθ (ον 
ΒΕΙΆν θη. ρ᾽ΘΠΟΙηΙη6η. αἴ6. ΕἾΘ πο. ΟΠ 6 
Βάνρουγθομι θυ μα! 6. Παίθη. 

17. διέβη κτέ. ---- Μᾶη οοπδίγαϊ τ : 
διέβη -- ληψόμενος --ᾷτοσαὶ 
συλλέξων -- καὶ ὅπως ἄλλαι 

ναυπηγηθείησαν; 80 (855. (6 
Οοππποίίΐοη ὅπως ἴτῃ Ἰοίσίοι Ἰϊθ 6 
ῬΆΓΑ]16] τηϊξ ἀοπ γονΠουρ! πο 1 8ν- 
{1010 115. Επ|. βίθῃι, ΜΆ]. Τπακ. 1, 79 
παρήλϑομεν οὐ τοῖς “ἐγκλήμασι. τῶν 
πόλεων ἀντεροῦντες Ἐπ χλλ πὼς 
μὴ --- βουλεύσησϑε. -- ἄλλαι -- 
ΘΠ ΒΡΥ ΟΠ ΠΘη ἄθηι καὶ ἄς: αἷς δη- 

ἄθγη., νγοΙοΠ6. φα  ΟἸκρ Θ]Π16 6. νυ 6η, 
πη4 αἀ16, σγϑῖομο Αροβαη νυ 85. Παίίο. 
ὈΪο ἴῃ ἀἴθβοὺ σθυν 10 6, 6πὶ οπ|- 
Β0Π6ὴ {Π61}5 --- {πΠ6115. ΘΗ ΒΡΓΘΟΠΘΙ- 
ἄθη Ψουθ᾽πάτιηρ; 5οπϑί {0 }10 116 ῬΑΡΕΪΚΟΙ 
τε εἰπίοι ἄλλαι ἤπάθι βίοι ἀπο. Πΐον 
ἴῃ εἶπον ΗΔ βοῃνι. --- ἐπιβάτης 
-- ν 6] } 61 ἢ} Πἰου οἴπθ Αὐν γοη {Ππ|6ῃ- 

17 
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κακῶς τοὺς συμμάχους τῶν ᾿4“ϑηναίων ποιοῦσαι ἀποσπάσειαν 
18 τὸ στρατόπεδον ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου. ἐπεὶ δ᾽ ἐξέπλευσεν ὁ 

Κλέαρχος, οἱ προδιδόντες τὴν πόλιν τῶν Βυξαντέων Κύδων 
καὶ 'ρίστων καὶ ᾿Αναξικράτης καὶ “υκοῦργος καὶ ᾿φναξίλαος, 

ι9 ὃς ὑπαγόμενος ϑανάτου ὕστερον ἐν “ακεδαίμονι διὰ τὴν προ- 
δοσίαν ἀπέφυγεν, ὅτι οὐ προδοίη τὴν πόλιν, ἀλλὰ σώσαι, παῖ- 
δας ὁρῶν καὶ γυναῖχας λιμῷ ἀπολλυμένας, Βυξάντιος ὧν καὶ 
οὐ “ακεδαιμόνιος" τὸν γὰρ ἐνόντα σῖτον Κλέαρχον τοῖς “ακε- 
δαιμονίων στρατιώταις διδόναι" διὰ ταῦτ᾽ οὖν τοὺς πολεμίους 

ἔφη εἰσέσϑαι, οὐκ ἀργυρίου ἕνεκα οὐδὲ διὰ τὸ μισεῖν “ακεδαι- 
20 μονίους " ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς παρεσχεύαστο., νυκτὸς ἀνοίξαντες τὰς 

πύλας τὰς ἐπὶ τὸ Θράκιον καλούμενον εἰσήγαγον τὸ στράτευμα 
21 καὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην. ὁ δὲ Ἕλιξος καὶ ὁ Κοιρατάδας οὐδὲν τού- 

τῶν εἰδότες ἐβοήϑουν μετὰ πάντων εἰς τὴν ἀγοράν" ἐπεὶ δὲ 
πάντῃ οἵ πολέμιοι κατεῖχον, οὐδὲν ἔχοντες ὦ ὅ, τι ποιήσαιεν, 

22 παρέδοσαν πρλο αὐτούς. καὶ οὗτοι μὲν ἀπεπέμφϑησαν εἰς 

᾿ἡϑήνας. καὶ ὁ Κοιρατάδας ἐν τῷ ὄχλῳ ἀποβαινόντων ἐν Πει- 
ραιεὶ ἔλαϑεν ἀποδρὰς καὶ ἀπεσώϑη εἰς “]εκέλειαν. 

͵ 

ΒΘ ΘΠ ]5 ΠΑ θον ἀονΡ ϑραγίαπου, νῖθ 65 τὸ δέ χωρίον οἷον κάλλιστον ἐχτά- 
ἀπο ΤΉ εἰς, ΝΠ, ΟἹ σ᾽ ορυδιιο Ζιὶ 56] 
50Π 6 1η{. 

18. οἷ προδιδόντες ---αἴο 4ἃ- 
γα τα Ὁ προ ες αἴθ ΒΓ σα 
νογγδίπμ θη. )6ν Νοπιηϊηδίϊν Παὶ Κοὶη 
Ῥνγάσικαί, βοπάθνη αἰ ἀπγοῖ αἴ6. οἷη- 
θ.680 ποδόδδ ΕΥ ΖΒ] Πρ; ἈΠΙΘΡΒῚ ΟΟΠ 6 ἢ 6 
Ρουϊοάο υυϊτὰ 8. 20 πὶ ἐπεὶ δὲ ἤοςῇ 
ἰυοο Δα ΓΘ ΠΟηληθη. ΥὙρ]. ΠΠ, 8, 16; 
ἢ 9. ΤΣ ν; ΞΟ: ὙΠ, δ, 8. 
Απὰ}, ἘΥῚ 18. 5. δ} Ζιι 6, 4. 

190ώ. ἀπέφυγεν -- ἃ. ἰ. νυτάθ 
[οἰ Ο5ρυο ποι, --τ διδόναι --- Ρτδο- 
565. Πἰβίουϊ οι πη, Ὑγ6 ] 0 Π 65. 860} ἴῃ εἰϊθ 
ἀρ δηρῖρο Βράθ. δ θη οπηπηθη τὶν, 
γον τὶ, 2. 17. 

20. ἐπ εὶ ---παρεσκεύαστο -- 
415. (ἴθ νον ον προ. γῸῊ ἢ π6ὴ ρὸ- 
ἰτοἴοη μρρεξνς 90. ΟΠ"6 θ᾽ οὶ ὃ ον 
μοὶ ΤΠ κγά. 40, 48.111. 22. 1072 

978 νη, Ὁ; ΜΠ, 14: ὉἩ Υρ: 
σι 2, 4. - τὸ Θράκιον --᾿ οἷη 
[ΓΘΊΟΥ νυ οἱ ον Ἀ]α 2 πον 8}}} ον Μδιιου 

νῸὴ ΒΥΖΔηΖ. ρΙ!. ΑηδὉ. ὙΠΙ,, 1. 24, 

ξασϑαί ἐστι τὸ Θρᾷκιον καλούμε- 
νον, ἔρημον οἰκιῶν καὶ πεδινόν, 

21. Ὀῖ6 Ενυχζἄμι!ιηρ βομοῖηι ΠΪδν πη- 
νο  βιδη αρ φι δοίη, ΝΔΟΝ Ρ] αἰάγ ἢ, 
ΑἸΙΙΡ. 91 παι ΑἸΚι Ια 465 βοῖηθ ΕἸοί 6 
οἴπθῃ ΟΠ πη ρυ ἔ απ ἄθη Ἡᾳαΐθη 
πῃ 6. ἰα856η, ππὰ ἀαμΐη ἀἷθ Β6- 
βαίζιηο σϑίοοῖτί, νᾶ πνοῆς ον βοδὲ ἴῃ 
ἀϊθὸ διαάϊ ἀἄγᾶηρ. Εὐβὲ πδομάθηι ἐϊ6 
Βοβαίζιιηρς ἀἶθ5. οὐΐηγθη, Ζορ 5ῖ8 
ΘἸΠ ρὲ πλ0} ἄθαι ΜΡ ρΙαἰζ; ἀδΠον 
ἰὸν ἐβοήϑουν εἰς τὴν ἀγοράν, 
"5. Β0η8ι 80} 46ηὶ ψοτΠ ρθη άθη 
οὐδὲν τούτων εἰδότες οἶιπα 
αταη βοίη υυῖγᾶθ, θη πᾶ πϊοἢὶ 
ἃ ΠΠ ΘΠ πηθὴ ννῖ}}, 4855 ἀἰθ ΒΟ ΘΒ ον 
οἶπο ΝΟΙΡΙΟΠΕ νοὰ ᾿πϊπάνι ποθὴ (6. 
οι 6. ον πα! θη. Πάςίοη, οἤη6. Ἰθάοοθ 
Ζῇ νυ ἴβ556}, ἃ τὶν 5.6 }16 δἰ 510} 
μοδηοη, -- κατεῖχον --- 85, 28 
ΙΝ, 6. 10.ὕ 
2, ἀποβαινόντων --- οἴνπο Β6- 

Β[Ππηηλ6 ῬΘΡΒΟΠΟΖΟΙΟΙ Π ΠῚΙΡ᾽ ἢ ΠΊ8 ἢ ΘΥ- 
νγαγίοίο νγοηϊρ ϑίθ η8 ἄθη. ΑΥἙΠΚῸ] τῶν. 
να]. 1; 29. 

-- 



ἙΛΛΉΗΝΙΚΛΑ. 

Φαρνάβαζος δὲ καὶ οἱ πρέσβεις τῆς Φρυγίας ἐν Γορδιείῳ!ῖν. 

Ι, 4. 27 

ῦντες τὸν χειμῶνα τὰ περὶ τὸ Βυζάντιον πεπραγμένα ἤκουσαν. 
δ“ ς ΨῈ 3 ᾿Ξ Ἁ ἀρχομένου δὲ τοῦ ἔαρος πορευομένοις αὐτοῖς παρὰ βασιλέα 2 

2 , δ 

ἀπήντησαν καταβαίνοντες οἵ τε “ακεδαιμονίων πρέσβεις 
Βοιώτιος ὄνομα καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ οἱ ἄλλοι ἄγγελοι, καὶ 
ἔλεγον ὅτε “ακεδαιμόνιοι πάντων ὧν δέονται πεπραγύτες 
εἶεν παρὰ βασιλέως, καὶ Κῦρος, ἄρξων πάντων τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ 3 
καὶ συμπολεμήσων “ακεδαιμονίοις, ἐπιστολήν τ ἔφερε τοῖς 

κάτω πᾶσι τὸ βασίλειον σφράγισμα ἔχουσαν, ἐν ἣ ἐνὴν καὶ τάδε" 
Καταπέμπω Κῦρον κάρανον τῶν εἰς Καστωλὸν ἀϑροιξομένων. 

᾿ Α ΄ 2) ΄ 

τὸ δὲ καρανὸον ἔστι κυριον. 
5 5 3 Ἂ; - 

ταῦτ οὖν ἀκούοντες οἱ τῶν 4 

᾿ϑηναίων πρέσβεις, καὶ ἐπειδὴ Κῦρον εἶδον, ἐβούλοντο μὲν 
μάλιστα παρὰ βασιλέα ἀναβῆναι, εἰ δὲ μή, οἴκαδε ἀπελϑεῖν. 
Κῦρος δὲ Φαρναβάξῳ εἶπεν ἢ παραδοῦναι τοὺς πρέσβεις ἑαυτῷ ὕ 
ἢ μὴ οἴκαδέ πω ἀποπέμψαι, βουλόμενος τοὺς ᾿4ϑηναίους μὴ 

ΤΥ... οἵ πρέσβεις --- 5. 8, 18. 
3. τοῦ ξἕα δ0ὲ - 5. ΕΗ]. 5. 7. 

οἵ Πακεδαιμονίων ἘΝ ΘΡΒΕΝ 
- Ψοη ἠἴθ8ον (ἀθβδηπίβο μα, τ 916 
Οὔδη αν οἷπθ δηάγθ, 818 αἷθ 8, 15. ου- 
νγᾶππίθ ἰδέ, ἰδ {γον ἢ]ΟΠ 8. ρσοβαρὶ 
ννογάθη, --- Βοιώτιος ὄνομα -- 
ΠΙΘΒ.γ Απιβάγαοϊκ νϑυϊαηρὶ οη δα) βίαη- 
ἰἰν οὔδϑὺ ῬΥγΟΠπΟΠΊΘη, ΖῈ ἄδιι δγ 815 ἀρ- 
Ροβίιου ροϑοίχί ψᾶἄγθ. ἀπά 4ἃ5 τηδῃ 
ΠῸΡ ΘΈΖΥΙΠΡΘΉ ἃτπ5 Οὗ πρέσβεις 
οΥρἄῃΖεη Κόππηίο ; νγΠ ΒΟ ΘΙ ΠῸ ἢ ἰδ 
ἂα5 ὕγοιί ὄνομα τὰ (Προ, -- οἵ 
ἄλλοι ἄγγελοι -- νοῦ ἀδιμῖ ρ6- 
πηοὶπί ἰδέ, [ἅ8ϑι βδίοἢ πΐοἢΐ βᾶσθη , νἱθ]- 
Ἰοϊοηύ ᾿Κόππίθ τηλη 8 ῬΘΓΒΕΓ ἀδηκθη, 
αἷθΘ ἀογ Κῦηϊρ πιὶῤ ΑὐΠιγᾶρ θη πΆΟ 
ΚΙοΙ πα βί θη ΒΟ οί. ---- πάντων ὧν 
-- Αβϑιηἠ!δίίοη ἀον αβι5 ἔν πάντα 
ὧν; (6 πΠΊ ΘΙ θ ἢν 6 ΕᾺ]Π ἀν ρον ὅῃη- 
ΠΠΟΠΘη ΕΛ, πὸ “85 Βο᾽αιὶν ἄθηη (ὁ- 
5115. ἼΘΙ οἢ σοηηθ ἢ} υνῖγα, αὐ ἀθη 685 
β5' 6. Ροζίθης. ΡΙαίο Μόποι 5. 90} 
᾿Ὡμολογήκαμεν δέ γξ, πράγματος οὐ 
μ ἥτε διδάσκαλοι μήτε μαϑηταὶ ξέεν, 
τοῦτο μηδὲ διδακτὸν εἶναι. ΧοπΟρΝ. 
Κυπερ. 1. 10 Πελέαγρος δὲ τὰς μὲν 
τιμὰς ἃς ἔλαβε, φανεραί. 

θὲ Κῦρος -- δϑμὄνι Δ. ἢ ΠΟΟΪΝ 818 
ΘαὈ]θοὶ Ζὶ ἀπήντησαν. - τὸ βα- 
σίλειον σφραγισμα --- [)858 8ἴ16- 
56] «15 Ζϑίοῃθη ἄθὺ Ἀϑομ Ποῖ με] θ0- 

ἐν ΠΤ, ἀἸοβον Αὐὸῷ ποῖ Ν, 1, 90; 
ΠἼ γν ὅ0, Ποὺ ϑοΠο δὶ σὰ ΤΊ. 
ΝΣ βαρ. νοὴ ἀϊθαθιη ϑ΄θρο!: ἢ 

σφραγὶς τοῦ Π]ερσῶν βασιλέως εἶχε 
κατὰ μέν τινας τὴν βασιλέως εἰκόνα, 
κατὰ δὲ τινὰς τὴν Κύρου τοῦ πρώ- 
του βασιλέως αὐτῶν, κατὰ, δέ τινας 
τὸν “]αρείου ἵππον, δι᾽ ὃν χρεμε- 
τίσαντα ἐβασίλευεν. --- φοῖς κάτω 
Ξε θη νον ΒΘ ΘΠ μάθη τοῖς ἐπὶ 
ϑαλάττῃ. --- εἰς Καστωλὸν 
ἀϑροιξομένων --- ἈΚαστωλὸς οἷπο 

δίααι ἴῃ Τγάϊοη. αἀϑροίξεσϑαι 
ΠΟΥ Ὑν Π ΒΟ Π ΘΙ Ή]10) νοη ἀδΥ ΖηβΒδιη- 
γ᾽ 6 κι ον. ΖῈΠῚ ΝΣ ἀβεων, γοΥ- 
ΡΠιοπίθίθη. Ὑ 6]. Απᾶ}. 1, 9, 7 στρα- 
τηγ0ς ὸὲ καὶ πάντων ἀπδόριϑη οἷς 
καϑήκει εἰς Καστωλοῦ πεδίον ἀδδροί. 

ζεσϑαι; ΘΡΘη80 1, 1, 2. 
4. ταῦτ᾽ οὖν ἀκούοντες --- 

καὶ ἐπειδὴ εἶδον - Ἀθη] 0} 
ΔηΔ}. Π,1, 22 ἣν μὲν μένωμεν σπον- 
δαί, ἀπιοῦσι δὲ καὶ προϊοῦσι πο- 
λεμος. --- ἐβούλοντο μὲν μαλι- 
στα --- βονδΠ 10}! μάλιστα μὲν 
οὔον μάλιστα μὲν οὐν, ,,Δηὶ ἃ[- 
ΡΠ δίθη, αΑ΄ῇ ΑἸ] οΥ πο βίθῃ ““ 
νγῖο Ν,, ὃ, 7 ; ννῖθ πῖον ΒΟΡΠΟΚΙ. ΡΙΠΙΠοΚί. 
617 οἴοιτο, μὲν μάλιστ᾽, ἑκούσιον λα- 
βὼν, εἶ μὴ ϑέλοι δ᾽ ἄκοντα. 

δ: μὴ οὐχαδὲ ΠΟ ΞΞ μή πῶ 
οἴκαδε. Ὀίσβθ|γ6. Τυθηπιιηρ ΔΠΔᾺΡ, 
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ὃ εἰδέναι τὰ πραττόμενα. Φαρνάβαξος δὲ τέως μὲν κατεῖχε τοὺς 
πρέσβεις, φάσκων τοτὲ μὲν ἀνάξειν αὐτοὺς παρὰ βασιλέα, τοτὲ 

7 δὲ οἴκαδε ἀποπέμψειν, ὡς μηδὲν μέμψηται᾽ ἐπειδὴ δὲ ἐνιαυτοὶ 
τρεῖς ἦσαν, ἐδεήϑη τοῦ Κύρου ἀφεῖναι αὐτοὺς, φάσκων ὐμωμο- 
κέναι ἀπάξειν ἐπὶ ϑάλατταν, ἐπειδὴ οὐ παρὰ βασιλέα. πέμψαν- 
τες δὲ ᾿Αριοβαρξάνει παρακομίσαι αὐτοὺς ἐκέλευον. ὁ δὲ 
ἀπήγαγεν εἰς Κίον τῆς Μυσίας, ὅϑεν πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον 
ἀπέπλευσαν. 

8. ᾿Δ4λκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν 
οἴκαδε, ἀνήχϑη εὐϑὺς ἐπὶ Σάμου" ἐκεῖϑεν δὲ λαβὼν τῶν νεῶν 

9 εἴκοσιν ἔπλευσε τῆς Καρίας εἰς τὸν Κεραμικὸν κόλπον. ἐκεῖθεν 
δὲ συλλέξας ἑκατὸν τάλαντα ἧκεν εἰς τὴν Σάμον. Θρασύβουλος 
δὲ σὺν τριάκοντα ναυσὶν ἐπὶ Θράκης ὥχετο, ἐκεῖ δὲ τά τε 
ἄλλα χωρία τὰ πρὸς “ακεδαιμονίους μεϑεστηκότα κατεστρέ- 
ψατο καὶ Θάσον, ἔχουσαν κακῶς ὑπό τε τῶν πολέμων καὶ 

10στάσεων καὶ λιμοῦ. Θράσυλλος δὲ σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ εἰς 
᾿ϑήνας κατέπλευσε" πρὶν δὲ ἥκειν αὐτὸν οἱ ᾿4ϑηναῖοι στρα- 
τηγοὺς εἵλοντο ᾿“λκιβιάδην μὲν φεύγοντα καὶ Θρασύβουλον 

11 ἀπόντα, Κόνωνα δὲ τρέτον ἐκ τῶν οἴκοϑεν. ᾿“λκιβιάδης δ᾽ ἐκ 

ΨΙ Θ, 99 οἵ πολέμιοι ἡμῶν οὐκ 
ἴσασί πω τὴν ἡμετέραν συμμαχίαν. 

ὁ. μέμψηται πη! ἢ Κγτοβ. 

Ἴ. ἐπειδὴ --- ἦσαν --- ακ]5 ἀτοὶ 
στ νου] ο556ὴ γγθη, δ᾽΄᾽ΆὋΣΆΣ. δοῦρα 
εἶναι οὐον γίγνεσϑ'αν ταῖζ ΘΒ. 1 πη 1 - 
σοι ἄον Ζοιἀδπον οὐον ον νου Π0556- 
Π6. οὶ. ΡΠΘρθὴ βοηδέ ΔῸΣ τηΪΐ ΘΠ Θν 
ΑἸραθο ἀοΥὺ Ζοϊί, νοὴ νγϑο Ποῦ δὴ ρ6- 
γϑοῃποί ννῖνα, οὐδϑὺ οἰἴποὺ αἴθ Ζοιἀδιιοὺ 
Διιβία ΠΘπάδη, Παηα Ια σ᾽, σον Ὁ ΠΏ ΠΟ]. ἰὴ 
Ἰ)αΐν οἰπθβ ῬΑ ΟΡ8., νονθαπάοη χα 
βοῖπ ΤΊ, ΠῚ, 29. ἡμὲ ραι δὲ μάλιστα 
ἦσαν τῇ Μυτιλήνῃ ἑαλωκυίᾳ ἑἕπτα. 
Ἠογοά. 11, 2 ὡς γὰρ διέτης χρόνος 
δἰβηθηδε πεν τ τῷ ποιμένι πρήσσον- 

γ. 1, 27. Ῥίοβο Αν Θ᾽ ΟΠ; 
με ἀϊδ ΣΟ ἀ6γ ΖΦ. 6 60}}- 
Πρ) ἦα 68 ἅτοὶ 7ΖἈΠγὸ βρᾶίον. Κοίῃ 
ΗθοΣ ᾿ᾶθῦ ΑἙΠΘΠΘΥ ΠΊΘΠΡ σᾺ]}.,. ΙάΒΒ6ὴ 
αὐ γον οΥ ηἾ85. ον Θ.6 116, ΒΟΒΠΙΘΒΒ6η. 
ΕΒ. Μῦν 'πὶ ΡΠΠΠοΙορυβ ΧΙΝ, 5,191 
50} ἄρ! νον σι [6866 : “ἐπειδὴ, δὲ δ (οὐον 
ἐπεὶ δ᾽ ἤδη) αὐτῷ σεν ἦσαν. -ς 
ὀμωμοκέναι --- 8, 8,8. 

8. ἀνήχϑη --α ΝΆΟΝ ἄον ΕἸΠΠΆΠηλο 
νῸ ΒγΖᾷηζ Παίίοη αἴθ ΑἸ ΠΘ πον ἀπ. ἢ 
αἴ Βιᾶάτο ἀηἰ Ἠ ΘΠ ΠΘΒρο οι γηϊὲ Αιβηαῃηιο 
νου ΑΡγάοβ θροθοῦὶ, Πίοάον ΧΙ, θ8. 

9, Θάσον --- Ὀῖδ ἵππθγθη {γα Π ἢ 
ἴῃ ΤΊ] 505, νυν ΟΠ. ηλἰΐ Υ Θυγοι θα ηρ ἀδὺ 
Θρδγίδηου (1, 82) θορδηπΠθη, πιϊ556} 
ἀπ πῃ ἢΪ5. σὰ ἀἴθβον 261. σοάδπονί, 
τΠ4 οὐβί οἰφὶ ἀϊθ ἄθὴ ϑρανίαπογη [οἰ πε - 
ΠποῈὸ Ραγίοὶ αἴθ ΟΡου πα ΒΘ Πα! Πὰ- 
θεῃ. Υρὶ. σὰ 1, 82, Μοπ' ἀθῃ. νεϊ- 
(ογοη {Ππ ΡΠ ΘΠ ηπ ρ 6 (65 7 ΠραΒ. θῸ]08 
56. ἀον Β'ΟΒΙ ΘΠ οἱ Κα ηκοβ. ἰδέ πἰο 05 
βθοκαηπι; ἢπν (885. )οάον ΧΙ], θ4 
θοΓοὶί5. ἴῃ Δ. 409. νοὸὴη βοῖπογ [Πηἰθὺ- 
ψΡΘΡΓᾺΠο {ΠγΑ ΚΙΒΌΠοΥ ϑιᾶάίθ. βρυῖϊοθέ, 
νἄνοπ! ΧΟΠΟΡΙΟη οὐδὲ ᾿ΐἰοὺ 86 1Π6 
ΚΠγὶ ἀδ] νη ἀπ ΘΒ, 

10. φεύγοντα --- θοῦ Απβάνποκ 
δύ πἰοῃν σοπαᾶπ, ἄθηη ἀ88. ρορθὴ ΑἹ- 
ΠΡ’ 68 ΘΥΪΔΒΒ6Π6 ψοΥυΡαη πη ρα οισοί 
νὰν ὈΟΓΘΙ 8. ἴῃ Φ, 411 νοὰ ἄθῃ Αἰἰὸ- 
ΠΟΥ ΠῚ Δα ΘΠ ΟΡ ὴ νονάθη (ΤΊ, ὙΠῚ, 
07. ΡΙαΐανοῖ, ΑἸ. 88)... ΔΠΠ οἷ δὲ Παίία 
βθῖπθ. Ηρίηλαί πο ὨΐοΙ νον ρ6- 
56] 16η, 



ἘΔΛΗΝΙΚΑ,. 1, 4. 29 

τῆς Σάμου ἔχων τὰ χρήματα κατέπλευσεν εἰς Πάρον ναυσὶν 
εἴκοσιν, ἐκεῖϑεν δ᾽ ἀνήχϑη εὐϑὺ Γυϑείου ἐπὶ κατασκοπὴν τῶν 

τριήρων; ἃς ἐπυνθάνετο “ακεδαιμονίους αὐτόϑι παρασκευά- 

ξειν τριάκοντα, καὶ τοῦ οἴκαδε κατάπλου ὕπως ἡ πόλις πρὸς 

αὐτὸν ἔχει. ἐπεὶ δ᾽ ἑώρα ἑαυτῷ εὔνουν οὖσαν καὶ στρατηγὸν 
αὐτὸν ἡρημένους καὶ ἰδίᾳ μεταπεμπομένους τοὺς ἐπιτηδείους, 
κατέπλευσεν εἰς τὸν Πειραιᾶ ἡμέρᾳ ἡ Πλυντήρια ἦγεν ἡ πό- 
λις, τοῦ ἔδους κατακεκαλυμμένου τῆς ᾿ἀϑηνᾶς, ὅ τινες οἰωνί- 
ζοντο ἀνεπιτήδειον εἶναι καὶ αὐτῷ καὶ τῇ πόλει᾽ ᾿Δϑηναίων 
γὰρ οὐδεὶς ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐδενὸς σπουδαίου ἔργου τολ- 
μήσαι ἂν ἅψασϑαι. καταπλέοντος δ᾽ αὐτοῦ ὃ τε ἐκ τοῦ Πει- 
ραιῶς καὶ ὁ ἐκ τοῦ ἄστεος ὄχλος ἠϑροίσϑη πρὸς τὰς ναῦς, 
ϑαυμάξοντες καὶ ἰδεῖν βουλόμενοι τὸν ᾿4λκιβιάδην, λέγοντες 
οὗ μὲν ὡς κράτιστος εἴη τῶν πολιτῶν καὶ μόνος ἀπελογήϑη 
ὡς οὐ δικαίως φύγοι, ἐπιβουλευϑεὶς δὲ ὑπὸ τῶν ἔλαττον ἐκεί- 
νου δυναμένων μοχϑηρότερά τε λεγόντων καὶ πρὸς τὸ αὑτῶν 
ἴδιον κέρδος πολιτευόντων, ἐκείνου ἀεὶ τὸ κοινὸν αὔξοντος 
καὶ ἀπὸ τῶν αὑτοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ τῆς πόλεως δυνατοῦ, ἐϑέλον- 

11, χα τοῦ “- ἔχει - νον. καὶ 
(ἐπὶ κατασχοπὴν) ὅπως τοῦ οἴκαδε 
κατάπλου ἡ πόλις πρὸς αὐτὸν ἔχει. 
Εἴη (δποιϊν ἀθ]δπρὶς νου ὡς, ὁ ὅπως 
ΟὐδΥ οἴπαπι πάθη Αἀνοῦρ τηἱΐ ἔχειν 
αἰεηΐ Ζαν ΒΘΖθίοῃμπηρ ον Βοζί θα ηρ,, 
ἴῃ ψγΘ]ΟΠΟΥ 488 ΜΟΥ ΔΙ δα βίαι Πηαοί, 
ΒΕ. 1. ΤᾺ: 

12. ἡρημένους - πδηη]. 
πολίτας ἃυ8 πόλις σῖι ΠΘΠΠΊΘΗ. 
Πλυντήρια --- Ὀϊ6565 Εδϑί νγαράθ ἴῃ 
Αἰποη ραροη Επᾶθ 465 Μοηδίβ Τ|δυ- 
δϑιοη (ΜΙ 4πη1} σὰ ΕΠ ἐν ΡᾺ]- 
Ιὰ8 βιϑίθιθυί, ἀθύθη αἰίθβ ΗΟ] "ἃ ρ΄ 6- 
γϑϊ ἰού ὑπ4, νυγἄμγοηα πη διι0 ἢ} αΪ6 
ΚΙοιάον ἀθββϑ θη γγα86}}, γϑυ 1} ἀπηα 
ἄθη ΑἸΡΠ1οΙς 4685 ΟΠ ΚοΒ. θηΐζορ θη 
γαγ6, Ατὴ 20, ΤἼὭΔΥρΡ ΘΙ Ιο ἢ γγᾶῦ 468- 
14} Πρ ποίην Τυδαουίαρ ππηα 511]-- 
βίδηα 41|16ὺ (ββομᾶϊιθ, ρ] οι. 8418. οὉ 
δ ΠἸΘβο Ταρσο ἃ16 Αδιιπ ἀπα ἴΠγ6 
Βοῃϊίζοηα Κνυαΐν νοὴ ἀον δίδαι οπί- 
ἔογηί Ὑγᾶγθ. 

19. ἄστεος -- Βεὶ ἄθη Αἰπθηθυη 
ἰδὲ τὸ ἄστυ νἱὶο "οὶ ἄθη Βὔιηθιμῃ 
7 Ὁ 5 50] 6 ἢ νγ ρ ἰῃν ἰἰδαρίβίαάι, Υ 6]. 

τοὺς 

Υ, 1, 22. 80, δυο) νοη ΚΟΥ σϑ- 
θεδθομι ΙΝ, 4, 8. --ὀ ἀΟὠὀπελογὴή ϑῆη 
- Π6Ὁ Αουίϑι. Ῥᾳβ5. τηϊύ τηθαϊδίον Β6- 
ἀδαίαηρ; πο 510). φυσᾶν 61 ἈΠ ΠΡ ΠΟ ἢ 
πη ΡΟΙΪΥθΪο85, Καηη ἢΐον ΔΘ ἰκοῖηθ 
Απνοπημάμπηρ ἤπάθη, ἀἃ νοὴ οἰποὺ οΥ- 
{ποιαϊριηρ οὐβί ὃ 20 ἀἴ6 Βδαθ ἰβί; τηῖ! 
Ρᾶββίνου. Βεἀθυϊαηρ ἰδὲ 4885 Δουνὶ μοὶ 
ΡΙαίο ΒΘρΡΡΙ. 5. 6070 ἀπ Απάαοκά. 
ὮΠοΥ αἴθ Μίγϑβιί, 70, θοῦ πὰν πὰ Ρου- 
ἔδοι πη πΠΡΟΥΒ ἢ ]10}} σου πού : δὰ5- 
Β6Γ46ΠῚ ἰϑί, γνγοῖοηθ. νοη θοϊάθη Βϑάθι- 
{πη Ρ6Π ΤΠ ΠΙΘΥ ΔΠΠΘΙΠ]6Π ΤηΔ 6.) ἀθν 
Τπαϊοαιῖν ΔΌΓ Πρ απ 448 Δ, οτὶ μό- 
γος 51Πη]08. ΑΥΘΝ αἴθ Πμοϑαῦὶ αὐ θῖοῦ 
σουίηροη Ηάβοιν. ἀπηγγέλθη οἷοί 
Κοίηθη βιϑηϊρ θη θη 51ΏΠ. Δ ΔΒ ΒΟ θίη- 
110) βίθοκι ἴῃ ἀπελογήϑη ὡς εοἷη 8δη- 
ἄετγοβ γοιί, --- ἐκείμου --- 5. χὰ 
1.027. ὅΞ δυναμένων - ἴῃ ἀο- 
σοηϑδι Ζιι λεγόντων Βοζίθμὶ 510} δῖ 
αἴ6 ΤΠηδικγαῖι, --- ἀπὸ τῶν αὐτοῦ 
ἃι8. οἰρπθὴ Μιίίοιη; ἀπὸ τοῦ τῆς 
πόλεως δυνατοῦ ἡαον ἄσδη Κνυᾶϊιοη 465 
δίδαίθβ. Ζπ ἀθ6η) βιιϑίαηίνἼβο}}. ρ6- 
Ὀγαπο θη δυνατόν νρ]. 0, 7 κατά γε 

12 
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τὸς δὲ τότε κρίνεσϑαι παραχρῆμα τῆς αἰτίας ἄρτι γεγενημένης 
ὡς ἠσεβηκότος εἰς τὰ μυστήρια. ὑπερβαλλόμενοι οἵ ἐχϑροὶ τὰ 
δοκοῦντα δίκαια εἶναι ἀπόντα αὐτὸν ἐστέρησαν τῆς πατρίδος" 

ι ἐν ᾧ χρόνῳ ὑπὸ ἀμηχανίας δουλεύων ἠναγκάσϑη μὲν ϑερα- 
πεύειν τοὺς ἐχϑίστους, κινδυνεύων ἀεὶ παρ᾽ ἑκάστην ἡμέραν 
ἀπολέσϑαι" 

κ Ὶ ΄ ᾿’ Ὶ " 

τοὺς δὲ οἰκειοτάτους πολίτας τε καὶ σνγγενεῖς καὶ 

τὴν πόλιν ἅπασαν ὁρῶν ἐξαμαρτάνουσαν, οὐκ εἶχεν ὅπως ὠφε- 
10 λοέη φυγῇ ἀπειργόμενος" οὐκ ἔφασαν δὲ τῶν οἵωνπερ αὐτὸς 

ὄντων εἶναι καινῶν δεῖσϑαι πραγμάτων οὐδὲ μεταστάσεως" 
ὑπάρχειν γὰρ ἐκ τοῦ δήμου αὐτῷ μὲν τῶν τε ἡλικιωτῶν πλέον 
ἔχειν τῶν τε πρεσβυτέρων μὴ ἐλαττοῦσϑαι, τοῖς δ᾽ αὐτοῦ 
ἐχϑροῖς τοιούτοις δοκεῖν εἶναι οἵοισπερ πρότερον, ὕστερον δὲ 
δυνασϑεῖσιν ἀπολλύναι τοὺς βελτίστους, αὐτοὺς δὲ μόνους 
λειφϑέντας δι᾿ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπᾶσϑαι ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὅτι 

ἑτέροις βελτίοσιν οὐκ εἶχον χρῆσϑαι" 
δ ,ὕ [χ -" 

οἱ δὲ. οτι τῶν παροιχο- 
, .] ΞΝ » " , » »" " 

μένων αὐτοῖς κακῶν μόνος αἴτιος εἴη, τῶν τε φοβερῶν οντῶν 

τὸ αὑτοῦ δυνατόν τι. 14 εἰς τὸ ἐκεί- 
νου δυνατόν; Ζ2ι (θη φοΔηΖθη Ααβ- 
ἄνιοῖ Οθοοι, 9, 1ὅ ἐπαινεῖν δὲ καὶ 
τιμᾶν τὸν ἄξιον ἀπὸ τῆς παρούσης 
δυνάμεως, ΒΌΡΒΟΚΙ. βάρ. ΤΥ 914 
ἄνδρα δ᾽ ὠφελεὶν ἀφ΄ ὧν ἔχοι τε καὶ 
δύναιτο κάλλιστος πόνων. 

14. τὰ δοκ. δίκ. εἶναι -- ἀἷθ 
ψουΠδη] αρ (65 ΡΓΟΖΟ8568. 

ΙὉ. ἐχϑέίέστους --- ἀἴδ βραγίαπον 
πα 16 ἜΡΓ Β6Υ. 

10. οὐκ ἔφασαν -- δεῖσϑαι. 
γον, ἔφασαν. (τὸ) καινῶν δεῖσαι 
οὐκ εἶναι τῶν ὄντων οἴωνπερ αὖ- 
τύς, ψΟθ οὶ ἀπγο ἢ Λββ:η}}]αιϊοὴ οἴων- 
πὲρ αὐτός [ὕν τοιούτων οἷόσπερ αὐὖ- 
τύς ἐστι 5ιομι; ΠΟ ἀ1 08. 5016 πὰ 
πᾶοῖ ἀπ η]Π 1 ἢ ῬάΠΠοι αὐτοῦ ουνν ἀνίθη. 
ΠΠ|τ|9, 20 νόντες μὲ ἐψ τοῖς οἵοις ἡμὲν 
τε καὶ ὑμῖν χαλεπὴν πολιτείαν εἷ- 
ναι. Οομμπιθηί, 1], 9, 8. χαριζόμενον 
οἴω σοὶ ἀνδρί; ἄδρθροη 8110} 1)6- 
γΉ0511., 866: ΤίμποΙκν, 180 οὐδ᾽ οἴοισ- 
περ σὺ χρώμενοι συμβούλοις πα 
Αὐβίορ!". Δοπατη. 577 νεανίας δ᾽ οἵους 
σὺ διαδεδρακότας πο}. 4Ἰ]οὰ Ἡδμηὰ- 
860} 16... ΟΡ]. αἴθ ΠΟΡδΌΒρ Εν 
σοάπάουι 'μαθοι. --- Ὀΐδ γε πο  ἀϊριιηρ; 
(65. ΑἸΚΙαὁ5. σόροὴ γονο] ον 

ΑΒ βιομίθη θοζίθην [90 δα αἴθ ἡδοἢ 
ἀθν νευβι πη θ!η ο (6. Πθυπηθὴ γνϑὺ- 
Ργοιιθίθ Μοίπιηρ, 68 βίθ8 ἀἴθϑβον ἴ1- " 
ἴῸρ τϊΐ οἰ μοῦ “ΑΥἰϑιοΚγαιβομθης Υ δὺ- 
βοπυνῦναπρ ἴῃ Ψψεουθιπάπηρ. Τλῖ. ΥἹ, 
2] νει πὸ θα ἐχϑιροὺς - πδιη- 
ἢ ὑπάρχειν ἐκ τοῦ δήμου. 
οἵοιςπερ --- ννῖθ γουΠ ν᾽ ἈΒ551Π}}Π16υὶ 
-- οἷοίπερ ἔδοξαν εἶναι. Ὀον 
σἴηη 465. ϑαίζθβ,, ννϑιο ον ἀπιγο} τ 
Το ψυν βοῆθη πρότερον τπηκ 
ὕστερον οὔοδν ἄαπτοι οἷπμθ ἴῃ δὺ - 
νασϑεῖσιν Ἰ᾿ἰοσοπάθ ν᾽ ρθη 188 ρ6- 
ϑίονε Ζιι δοίη. βομοίηΐ ἰδὲ ψ ΟΠ}: ἀἃ5 
ΨΟΙς πὰρ 6 ἄἀθη Κοϊμπάθη ἀθ85. ΑἸΚΙθῖδ- 
65 ροϑθηΐθον βοῖπο Αμβιομίθη. ἴοι 
σοᾷηάδονί, βΒοη θυ 516. ᾿ΠἸΠΊ6. 80. ἃ- 
ΘΌΒΘΠ θη ννὶθ [υΠπθν, 415. ΔΙκιθα 465 ἀϊθ 
νΌ] 16 ατιηδὲ 465 ΝΌΙΚοΒ. Παίίθ, θοὸν ἀἃ 
ἀἴοβθ βρᾶϊον οἷπο 801 Μαολι οὐ δηρὶ 
πᾶϊζίθη, 455. δῖθ αἴθ θοβίθιη ἄγ ροιυ 8118 
ἄθηὶ δα γἄἅπηιθι. ΟΠ 6, 580. 8616} 
δῖ6. αἴθ οἰηχίρει ρΘὈ]Π 16) 6η., ἀἶθ ἄδῃ 
δίαδι Ἰοῖίθ Κοπηίθῃ, πη ἀανῖιη) Πα ]}6 
(45.  ΟΙΪς 5101}. αἸθβ 6! 6. πβϑοη ρ6- 
[ἉΠ}6ὴ ΙΆ586}, 

1Ἱυυοῦ δέ -- οπιβρυθο!θηἀ ἀθηὶ 
λέγοντες οἵ μὲν ἴῃ ὶ 18. --- γε- 
νέσϑαι τἱἱ φοβερῶν σὰ νουρίι- 
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»"Σἦ Υ͂ 6 - 

τῇ πόλει γενέσθαι μόνος κινδυνεύσαι ἡγεμὼν καταστῆναι. 

ϑέως. φοβούμενος τοὺς ἐχϑρούς ἐπαναστὰς δὲ ἐπὶ τοῦ κατα- 
στρώματος ἐσκόπει τοὺς αὑτοῦ ἐπιτηδείους, εἰ παρείησαν. 

᾿Αλκιβιάδης δὲ πρὸς τὴν γῆν ὁρμισϑεὶς ἀπέβαινε μὲν οὐκ εὐ-- 18 

ν » μ᾿) 

κατιδὼν δὲ Εὐρυπτόλεμον τὸν Πεισιάνακτος, αὑτοῦ δὲ ἄνε- 19 
δὶ Ἁ Χ 32 2 ’ ᾿ ) , 2 δὰΣ τ 

ψιον. καὶ τους αλλους οἰκείους καὶ τοὺς φίλους μετ΄ αὐτῶν, 

τότε ἀποβὰς ἀναβαίνει εἰς τὴν πόλιν μετὰ τῶν παρεσκευασμέ- 
νῶν. 
2 , 2 ΄ ς 3 2 ΄ ᾽ λ ἈΠ ὦ τα 
ἐκκλησίᾳ ἀπολογησάμενος ὡς οὐκ ἡσεβήκει, εἰπὼν δὲ ὡς ηδί- 

’ ᾿ . 72) , Α 2 ᾿ 3 
κηται, λεχϑεντων δὲ καὶ ἀλλῶν τοιούτων καὶ οὐδενὸς ἄντει- 

Ἵ 

πόντος διὰ τὸ μὴ ἀνασχέσϑαι ἂν τὴν ἐκκλησίαν, ἀναρρηϑεὶς 
ς ς ᾿ ς - Ἷ Ὁ 
ἁπάντων ἡγεμὼν αὐτοκράτωρ, ὡς οἷός τε ὧν σῶσαι τὴν προ- 
τέραν τῆς πόλεως δύναμιν, πρότερον μὲν τὰ μυστήρια τῶν 
2 Ἁ τ Ἁ 

Αϑηναίων κατὰ ϑάλατταν ἀγόντων διὰ τὸν πόλεμον, κατὰ 
γῆν ἐποίησεν ἐξαγαγὼν τοὺς στρατιώτας ἅπαντας" μετὰ δὲ 
ταῦτα κατελέξατο στρατιὰν, ὁπλίτας μὲν πεντακοσίους καὶ χι- 
λίους. ἱππεῖς δὲ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν, ναῦς. δ᾽ ἕκατόν. καὶ 

μετὰ τὸν κατάπλουν τρίτῳ μηνὶ ἀνήχϑη ἐπ᾽ "άνδρον ἀφεστη- 
κυῖαν τῶν ᾿“ϑηναίων, καὶ μετ΄ αὐτοῦ ᾿Δριστοκράτης καὶ ᾿4δεί-- 
μᾶντος ὃ “ευκολοφίδου συνεπέμῳφϑησαν ἡρημένοι κατὰ γῆν 
στρατηγοί. ᾿4“λκιβιάδης δὲ ἀπεβίβασε τὸ στράτευμα τῆς ᾽4ν- 
δρίας χώρας εἰς Γαύρειον᾽ ἐκβοηϑήσαντας δὲ τοὺς ᾿ἀνδρίους 

ἐτρέψαντο καὶ κατέκλεισαν εἰς τὴν πόλιν καί τινας ἀπέχτει- 

ἄθη: νγονοῆ Ζιὶ "6 ἔτ ομ θῃ 561, ΕἸ οιβὶβ; ἀἃ αοὺ αἴθ ϑραγίδηθι ἀδηη8 15 
48 58 685 οἰπίγϑίο, --- ἡγεμών 53γ- 
ΠΟηγ πὰ ἄο αἴτιος. 

19. μὴ ἐπιτρέπειν ΔΟΠδηοἿρ; 
γοὴ παρξδσμκευασμένων, 

30. ἁπάντων -- Βίοάον ΧΗῚ, 09 
αὐτὸν στρατηγὸν καταστήσαντες αὐ- 
τοκράτορα «καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 
ϑαάλατταν ἁπάσας τὰς δυνάμεις ἐνε- 

χείρισαν αὐτῷ. --- σῶσαι --- βίαι! 465 
Ζιι δυνγγ θη θη ὠνασῶσαι. Τ᾽ ΘΠ 0511,. 
ν, Ερίοάθη ὃ σνμβουλε ῦειν δι᾽ ὧν 
καὶ τὰ παρόντα ἔσται βελτίω καὶ τὰ 
προδιμένα σωϑήσεται. ---τὰ μυστή- 
ρια --- ἢδγ Εἰ βίζιιρ' ἀοὺ δ ϑιβϑ᾽ ηἰβο θη 
Μυβίθυ θη θ᾽ ον οἷπρ 8η} 20. Βοδάτοχηϊοη 
(πα 6 Βϑρίθιη!θὺ) ἀπγο 46 Κουδπηιοὶ- 
Κο5. δι ἀδν ΠΟΙ ΠΠσΘ. Θίνα556. π80}} 

νοὴ [)οκοίοϊα 5 θη δῷ; τηβΊΟΠΟΥ 
τη θη, 50 Πηιιββίθ τη8η 416 ΡΓΟΖ65- 
βίοη ἄρον 4ἃ5 Μοῦ παοῖὶ ἔθ 1515 βοπαῖς- 
ἴεη. -- ἐποίησεν πᾶ! ἄγε- 
σϑαι. 

21. τρίτῳ μηνὶ -- ΝΟ ἅδη 
Δοϊδησαθθη δ 12. πι. 20 ἰδὲ ΑἸ] α 4 65 
τη ἀθδίθη8β νἱοῦ Μοηδὶ ἴῃ Αἰπθη οο- 
γν656ὴ., θη Ζυ 5016 οὴη ΤΠᾶΡρ- 
οπ ἀπ Βοραγουηῖοι ᾿Ιθσθ Π0Ο]} αἰ 
Μοηπαία ΘΚίρορπουΐοη, Ηοἰκα οτμ θά θ0η, 
Μοιαροἰιηΐοη. ΠΘηηηδΔ 0} ἰδὲ τετάρτῳ 
γγΘΏΠ" Ὠἰομ ρὰν πέμπτῳ μηνὶ τὰ 
Ι686η, 

ὩὩ. ἐκβοηϑήσαντας - 88 (ΘΓ 
Θίδαι, --- ἐτρέψαντο -- 48 5.}- 
760. ἰδὲ ἂὰβ στράτευμα τῖι ΠΕ] 6}, 

» “ ἈΦ ΟΣ ’ 2 Ἁ » » . » 
εἴ τις ἀπτοιτο, μὴ ἐπιτρέπειν. ἕν δὲ τῇ βουλῇ καὶ τῇ 20 
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2 Χ ΄ 

ϑναν οὐ πολλοὺς, καὶ τοὺς “άκωνας οἵ αὐτόϑι ἦσαν. ᾿Αλκιβιά- 
δὴης δὲ τρόπαιόν τε ἔστησε, καὶ μείνας αὐτοῦ ὀλίγας ἡμέρας 

ἔπλευσεν εἰς Σάμον, κἀκεῖϑεν ὁρμώμενος ἐπολέμει. 

γ. Οἱ δὲ Δακεδαιμόνιοι πρότερον τούτων οὐ πολλῷ χρόνῳ 
Κρατησιππίδᾳ τῆς ναυαρχίας παρεληλυϑυίας Τύσανδρον ἐξέ- 

͵ ς ΕἾ -᾿ 
πεμψαν ναύαρχον. ὁ δὲ ἀφικόμενος εἰς Ῥόδον καὶ ναῦς ἐκεῖ- 
ϑὲν λαβών, εἰς Κῶ καὶ Μίλητον ἔπλευσεν, ἐκεῖϑεν δ᾽ εἰς 
" -- Ἢ -" ’ τ -- 

ἔφεσον, καὶ ἐκεῖ ἔμεινε ναῦς ἔχων ἑβδομήκοντα μέχρι οὐ Κῦ- 
΄ ᾽ , 4 5 3. ἡ Ν κ ἥν α κ 

ρος εἰς Σάρδεις ἀφίκετο. ἐπεὶ δ᾽ ηκεν, ἀνέβη πρὸς αὐτὸν συν 
τοῖς ἐκ “ακεδαίμονος πρέσβεσιν. ἐνταῦϑα δὴ κατά τε τοῦ 
Τισσαφέρνους ἔλεγον ἃ πεποιηκὼς εἴη, αὐτοῦ τε Κύρου ἐδέ- 

ς ΄ -"Ὕ 

ϑοντο ὡς προϑυμοτάτου πρὸς τὸν πόλεμον γενέσϑαι. Κῦρος δὲ 
τόν τὲ πατέρα ἔφη ταῦτα ἐπεσταλκέναι καὶ αὐτὸς οὐκ᾽ ἄλλ᾽ 
ἐγνωκέναι, ἀλλὰ πάντα ποιήσειν" ἔχων δὲ ἥκειν τάλαντα πεν- 

΄ Ξ -“Ὰ Α "» 3 ,, -“4 ᾿ 

τακοσια᾽ ἐαν δὲ ταῦτα ἐκλίπῃ, τοῖς ἰδίοις χρήδσεσϑαι ἔφη. α 
ν 3 -» ΕΓ -» 

ὁ πατὴρ αὐτῷ ἔδωκεν" ἐὰν δὲ καὶ ταῦτα, καὶ τὸν ϑρόνον 
, π δ' ΄ » » Δ κατακόψειν ἐφ᾽ οὐ ἐκάϑητο, ὄντα ἀργυροῦν καὶ χρυσοῦν. οἵ 

δὲ ταῦτ᾽ ἐπήνουν καὶ ἐκέλευον αὐτὸν τάξαι τῷ ναύτῃ δραχμὴν 
Ἑ ΄ Ξ » 

᾿Δττικήν, διδάσκοντες ὅτι ἂν οὗτος ὁ μισϑὸς γένηται, οἵ τῶν 
᾿ϑηναίων ναῦται ἀπολείψουσι τὰς ναῦς. καὶ μείω χρήματα 
Ε] ΄ Ε Α - ἂς ᾿ 2 ν , Ε] Α ᾽ 

ὅ ἀναλώσει. ὁ δὲ καλῶς μὲν ἔφη αὑτοὺς λέγειν, οὐ δυνατὸν ὃ 
Ξ ΒΞ. ΔῈΝ Χ ᾽ ’ 3 -Ἣἧ», ὡὰ 3 ᾿Ὶ 

εἶναι παρ΄ ἃ βασιλεὺς ἐπέστειλεν αὐτῷ ἄλλα ποιεῖν. εἶναι δὲ 

καὶ τὰς συνθήκας οὕτως ἐχούσας, τριάκοντα μνᾶς ἑκάστῃ νηὶ 

ν΄. 1. ὕορουν ἀΐθ Ζοῖι ἀν Βθροθθη- 1, ὃ, 21 τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ » μηνὸς 
Ππϑῖίο 5. ΕἸἰπ!οιιαηρ 5, 7, τῷ στρατιώτη. -- δραγμὴν 4τ- 

ῶ. ἃ πεποιηκὼς εἴη --- σοιμοίη τικὴν ται 7, ϑιΠθεῦρν. ον ϑ8οά 
ἰϑί 561 5 νυν ΔΉ ΚΘ. φὺν ΒΟ 6 ἢ ἅδῃ ΑἰΠ6- Μοίγσπρ 018. ἀδῃΐη πὰν αἴθ ΠΑ 6, 8. 7. 
ΟΡ πη ΘΡΑΓΙΔΏΘΙῊ, νΕ!. σὰ 1,9. -- μεέω --- ὧν αλ. νγ6}} αἰϑάδπῃ ἀν 

8. ἄλλα ἐγνωκέναι --- απ ἃ Θτἢ Κυῖορ 50. Π6 116. θθοηᾶθί τνογάθη νυν, 
ΙΗ Πο5 Βοίη, αηᾶτο ΑΡ βίομι Πὰ- σοπὴ ἀἶθ Αἰῃθπον Κοῖηο Μαιθοβθη πᾶι- 
θ᾽δη. -- τὸν ϑρόνον κατακό- ἰθῃ. : 
ῴειν ἘΞ 1 Ὁ 81 ὑπι- ὅ. παρ᾽ ἃ -- ἄλλα --- ἈΠ ΘΥΒ 815 
σχνεῖτο δ᾽ οὖν τάδε, μέγιστα ἐπικομ- ἄον Κδπὶρ ΒΟ θη. παρὰ νἱνὰ ἴῃ 
πῶν, ὁ ̓ Δλκιβιάδης,͵ ὡς Τισσαφέρνης ἀν Βοδουίαπρ ἃ τι 58 6. Οὗ τὶ ἄλ- 
αὐτῷ ὑπεδέξατο ἢ μὴν, ἕως ἄν λὸς υπὰ ἕτερος νογθυπάοι. Ρίδίο 
τι τῶν ἑαυτοῦ λείπηται, ἣν 4ϑη- ΡΙαθο 5, 748 αρρϑς ταῦτα πάντα 
ναίοις πιστεύσῃ, μὴ ἀπορήσειν αὖ- ἕτερόν τι. Κγιορ. 1, 0, 2 ἕτερα λέ- 
τοὺς τροφῆς, οὐδ᾽ ἣν δέῃ τελευτῶντα γοντες παρὰ τὰ ΩΝ τῶν ϑεῶν ση- 

τὴν ἑαυτοῦ στρωμνὴν ἐξαργυρίσαι. μαινόμενα. -- τριάκοντα -- δι- 

4, τῷ ναύτῃ --- θάθῃι ΘΘΟΠΙΆΠΗ, δόναι --α- Εἶπα δἰιίβοιθ Μίπο ἰβϑί τεξ 
ἹΠρ4, 54 εἵλοντο δέκα, ἕνα ἀπὸ φυ- 100 Πιυδομηηθη τς Θ00 ΟΠ θη ; πδοὶὶ 
λῆς. ΙΝ, 2, 8 εἷς ἀπὸ πόλεως. Δαν. 8 7 ποίσς ἄον (ἄρηοιο 0] 4 [ἄν ἄθη 



ϑϑπαπππὄὀππυυυϑυυυ ΜΝ σοο 

ΒΛΛΗΝΙΚΑ, Ι, ὅ, 99 

τοῦ μηνὸς διδόναι, ὁπόσας ἂν βούλωνται τρέφειν “ακεδαιμό- 
ς . νιοι. ὁ δὲ “ύσανδρος τότε μὲν ἐσιώπησε᾽ μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον, 6 

3 -Ὁ “- [ ᾿ 

ἐπεὶ αὐτῷ προπιὼν ὁ Κῦρος ἤρετο, τί ἂν μάλιστα χαρίζοιτο 
» 3 “ ν ᾿ ἢ ΄ ΄ 3 ν 

ποιῶν. εἶπεν οτι Εἰ πρὸς τὸν μισϑοὸν ἑκαστῳ ναύτῃ ὀβολὸν 

προσϑείης. ἐκ δὲ τούτου τέτταρες ὀβολοὶ ἠν ὁ μισϑός, πρό- 
ΩΝ ,ὔ Ἁ ’ 2 , Ἁ 

τερον δὲ τριώβολον. καὶ τὸν τὲ προοφειλόμενον ἀπέδωκε καὶ 
, Ἁ 

ἔτι μηνὸς προέδωκεν, ὥστε τὸ στράτευμα πολὺ πρὄϑυμότερον 
εἶναι. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι ἀκούοντες ταῦτα ἀϑύμως μὲν εἶχον, 8 
ἔπεμπον δὲ πρὸς τὸν Κῦρον πρέσβεις διὰ Τισσαφέρνους. ὃ δὲ 9 

3 

οὐ προσεδέχετο, δεομένου Τισσαφέρνους καὶ λέγοντος. ἅπερ 
,. ΧΆ 2 ,ὕ Α θην ἩΒὺ ΄ , τῇ δ - 

αὕτος ἕποίει πεισϑειῖς ὑπ΄ Αλκιβιαδου,. σκοπεῖν ὁπὼς τῶν 

Ἑλλήνων μηδὲ οἵτινες ἰσχυροὶ ὦσιν, ἀλλὰ πάντες ἀσϑενεῖς, 
αὐτοὶ ἐν αὑτοῖς στασιάξοντες. καὶ ὁ μὲν “ύσανδρος, ἐπεὶ αὐτῷ 10 

τὸ ναυτικὸν συνετέτακτο, ἀνελκύσας τὰς ἐν τῇ Ἐφέσῳ οὔσας 
ναῦς ἐνενήκοντα ἡσυχίαν ἦγεν, ἐπισκευάξων καὶ ἀνεψύχων 
αὐτάς. ᾿4λκιβιάδης δὲ ἀκούσας Θρασύβουλον ἔξω Ἑλλησπόντου 11. 
ἥκοντα τειχίζειν Φώκαιαν, διέπλευσε πρὸς αὐτόν, καταλιπὼν 

Μδηη 8. ΟΡΌΪΘη, τ ΐη νὰν ἀϊθ Βε- 
βϑίζαηρ, οἴηθ5 ΟΠ 105 200 Μδπηη βίδυϊκ. 
5, Βδοκῃ διαδίβῃδιβ, ἃ, Αἰ, 1. 
5, 988, ΪῺὴ ἄδθῃ ζυίβομθη θη ὅ'ραν- 
[Δ πΠ6 νη ππ ἃ ΡΘΥΒΘΓῚ ΡΒ Π]Οββθηρθη 6 - 
ἰἄρθη, ἀογοη Δ ουαπὶ ΤὨικγά, ὙΠ, 
18: 57 τι, 58 ταἱ 16 }}}, ἰδὲ 416 ΗδηΘ 
465 5014 65. πἱοῃί [οθϑίρθβοίζιί; ἀδρθρθη 
ἢὨαίία ΤΊΒΒαρΠΘΥη65 ἴῃ ὥϑϑραγία 66 
Ὀνδοῆτηθ ἔν ἀθὴ Μάη νϑυβρΥο θη, 
ἀἴθβθη 01 ἃ ἀθοὺ ἴῃ ΜΙΙοὶ ΑΒ 0414 δυΐ 
416 Ηδ! 6 ΠοΡαθρ οβθίζί, Τιπκγά, ΝῊ], 
29; ὁπόσας -- τρέφειν -- 
)ὲ5 Ζὶὰ ἀἄθη Μαίγοβθη ρᾶββθηᾶθ Ψοι- 
θα πὶ ἰδύ δαΐ αἴθ ΘΠ ΠΠὋ6 θθζοβθη. Υβ]. 
ν, 1. 24. 1ν͵, 8, 12 ναυτικὸν τρέ- 
φοντα. 

0. προπιών --- αι τἱοῖ σοι] 
βοηϑί δὶ (ἀθίαρθη «Ἂἰθιη)θηΐθθη, νν6]- 
ΟΠ ΘΠ τη8η Ζα ΔῊ Ϊτ, σιν 6 οἷ ΝΥ ουί 
ον ΕὙΘαΠ ἀβοα σὰ (φιλοτησίας προ- 
πίνειν); Ποῦ νουβρυῖοηί Κυγοβ ἀθηὶ 
Πβαπμάον Δὴ 5.6116 οἰ ποὺ 50] θη ΒΥ θα - 
50 Πα ΠἸ5 νου ϑι πθυπηρ 16 (αν ἄ γπηρ; οἷ- 
ΠῚ 56108ι οὐ θϑίθηθῃ (οἰ Πρ κοῖς. Π 0 ν1- 
Θ6η8. ᾿ιαίι6 αἴθ Εν Πα ηρ (65. 5014 .65 
ἀθη ρον 8 θη ΤΡ [Ὸ]ρ, 4885. 4 

ΧΕΝΟΡΗ. ΗΙΞΤ. ΟἈ. 1. 

Θθοθαίθ ἀθν ΑΥΠθμοΥ ἴῃ Μϑηρθ ἄβον- 
σἴηρθῃ, ΡΙαίατοι, Τιγϑαηᾷ. 4, --- ὅτι 
- 0} σαν ΕἸ νη; αἸνθοίον Βοα 
σου ἄπο 16}. 

Ἵ. προέδωκεν --- ἴῃ ἀον Βοάοιι- 
πε Ἡ ΟΥΔΆΒΘΘ ΘΙ δοῃ Ν, 1, 21. 

9, μηδὲ οἵτινες -- ἀ ἀν παι 
κοῖποτ. ΡΙαίο (658, 11. 5. 6746 ὥστε 
κατὰ τὸν λόγον τοῦτον οὐδ᾽ ὄμπε- 
λώνων ἂν πολλῶν δέοι οὐδ᾽ ἧἥτινι 
πόλει. 

11. Τῆγάβυθῖ!ο05. τἂν π80}} Τα κΊ Θἢ 
ϑορᾶηροη (4, 19), Παίς ἀονὶ ΤΠᾶ505 
ἀπ ΑΡάοτα θη ΑἰΠΘηΘΥ ππίθυνγοῦ- 
ἕο. (θιοάον ΧΠΠ, 72) ἀπα ψᾶῦ ἀδπῃ 
ψγ 0] πδο ἢ ἀ6η ΠΟΙ οϑροπί οθρΏρΡΘΗ. 
ΑἸ ἰδ 65. θοίαημ ἃ 510). πδο 4, 28 ἴῃ 
ϑδη05, πη νγᾶνῦ ἄδηῃ πδοῖϊ Νοίϊοι 
1ϊπ  ογρ οἴδῃγθη, ιοάον ΧΠΙῚ, 7|, --- 
τειχίξειν -- ὀῬΠοκαρθα Ὀοΐαμα 510} 
ἴτη Βοβιιζ ἀον ρϑυίδηον (ΤΊ υκ. ὙΠ], 
91), Διο ἢ ποῸἢ ἴῃ ἀον [οἸ ρθη θη ΖΕ] ; 
5.0, 335. δ Καπὴ ἀθηηη80}} ΠΐοΥ ΠΡ 
ψοη οἴποιν ΕἸ Π50Π] 1 Θβϑαηρ ἀον δίδαι ἀ18 
Βδᾷα δοίη; ἴῃ ἀοβοὺ Βεάρδαυίπηρ Π- 
ἀδὲ ἴον βοηβί τ ει χίξϑειν πίοι, βοη- 
ἄοιη ἀποτειχίξειν οὗον περι- 

4 
. 



94 ΞΕΝΟΦ ΦΝΤῸΣ 

ἐπὶ ταῖς ναυσὶν ᾿Δντίοχον τὸν αὑτοῦ κυβερνήτην. ἐπιστείλας 
ι2 μὴ ἐπιπλεῖν ἐπὶ τὰς Πυσάνδρου ναῦς. ὁ δὲ ᾿ἀντίοχος τῇ τὲ 

αὑτοῦ νηὶ καὶ ἄλλῃ ἐκ Νοτίου εἰς τὸν λιμένα τῶν ᾿Εφεσίων 
εἰσπλεύσας παρ᾽ αὐτὰς τὰς πρώρας τῶν “υσάνδρου νεῶν 

ι8 παρέπλει. ὁ δὲ “ύσανδρος τὸ μὲν πρῶτον ὀλίγας τῶν νεῶν 
καϑελκύσας ἐδίωκεν αὐτόν, ἐπεὶ δὲ οἵ 4ϑηναῖοι τῷ ̓ Δντιόχῳ 
ἐβοήϑουν πλείοσι ναυσὶ. τότε δὴ καὶ πάσας συντάξας ἐπέπλει. 
μετὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ ἀϑηναῖοι ἐκ τοῦ Νοτίου καϑελκύσαντες 

14 τὰς λοιπὰς τριήρει ἀνήχϑησαν, ὡς ἕκαστος ἤνοιξεν. ἐκ τούτου 
δ᾽ ἐναυμάχησαν οἵ μὲν ἐν τάξει, οἵ δὲ ᾿“ϑηναῖοι διεσπαρμέ- 
ναις ταῖς ναυσὶ, μέχρι οὗ ἔφυγον ἀπολέσαντες πεντεκαίδεκα 
τριήρεις. τῶν δὲ ἀνδρῶν οἵ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον, οἵ δ᾽ ἐζω- 
γρήϑησαν. Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς ἀναλαβὼν καὶ τρό- 

παιον στήσας ἐπὶ τοῦ Νοτίου, διέπλευσεν εἰς Ἔφεσον, οἱ δ᾽ 
ι5“ϑηναῖοι εἰς Σάμον. μετὰ δὲ ταῦτα ᾿4λκιβιάδης ἐλϑὼν εἰς 
Σάμον ἀνήχϑη ταῖς ναυσὶν ἁπάσαις ἐπὶ τὸν λιμένα τῶν Ἐφε- 
σίων, καὶ πρὸ τοῦ στόματος παρέταξεν, εἴ τις βούλοιτο ναυ- 

ἘΞ ᾽ Ὶ Α , 3 ΟῚ ΄ Ὧν ἢ ᾿ πὰ 
μαχεῖν. ἐπειδὴ δὲ “υσανδρος οὐκ ἀντανήηγαγὲ διὰ τὸ πολλαῖς 

Ἁ 3 ὅ6Ὲ 9 ’ὔ ’ Ψ' - ναυσὶν ἐλαττοῦσϑαι, ἀπέπλευσεν εἰς Σάμον. “ακεδαιμοόνιοι 
10 δὲ ὀλίγῳ ὕστερον αἱροῦσι Ζ᾽ελφίνιον καὶ Ἠιόνα. οἵ δὲ ἐν οἴκῳ 

᾿“ϑηναῖοι, ἐπειδὴ ἠγγέλϑη ἡ ναυμαχία, χαλεπῶς εἶχον τῷ 
3 ͵ Τὴν 90: τ , ᾽ , ᾿ 
Δλκιβιάδῃ., οἰόμενοι δι΄ ἀμέλειαν τὲ καὶ ἀκράτειαν ἀπολωλε- 

τειχίξειν. --- κυβερνήτην --- 
5. ἰδί τηδρ!οῃ, ἀἀ855 ἀθυ Βίθιιθυ δ Π ἢ 
465 Αμην 50} Ὁ 58. σηννθῖ! θη ἀϊθ 5.61}- 
νοείγθίαηρ 45 Βο(δ]]5}α θοῦΒ ὕθου- 
ΠΔ ΠῚ} ; 65 Καμηῃ 110}. βϑίη, 4855 ΑἰΚκὶ- 
θ᾽α 65. θη Απίοοϊοθ ἀἴθβο Βίθ ! αηρ' 
8115. ΡΘυΒΟΠΙΠον Ζιηθίριηρ ἀβθονίνα- 
σθη. παὶ, ΚὟ9]. ΡΙαυίαγοι. ΑἸΚΙΡ. 80, 

12. παρέπλει ---τὐὴ ἤδη 1 γβαη- 
ἀν Ζιη Καμηρὶ ΠουδαβΖα!οοίζοη. Πϊο- 
ἄον ΧΙ, 71, ΡΙαίατοι ΑΙΚΙΡ. ϑ0 οὕτως 
ἐξύβρισεν ὥστε παρὰ τὰς πρῴρας 
τῶν πολεμίων νεῶν πολλὰ καὶ πράτ- 
τῶν καὶ φϑεγγόμενος ἀκόλαστα καὶ 
βωμολόχα παρεξελαύνειν, 

13. καὶ πάσας --- καὶ σι ον- 
νου Ποθαηρ: ἀὰ ΠῚ σα} 8116, 
ἤνοιξεν -- δι δὶ ᾿ 

10, “ελῳφένιον --- οἷη Καβίβι! απ 

ΟἸο5, ἀδ5 αἴθ Αἰπθηον 412, 418. αἷδ 
ΟΠῖον νοὴ ἰππθη ὈΡΘΆ ]Π16ὴ ὑναῦθη, δἢ- 
Θοϊθρὶ μαίίθη, τὰὰὶ «Ἶ 656] θ 6 νὸ ἀονὶ 
δ118. Ζὶὶ θοκαμηρίοι. ΤΠακγά. ὙΠ], 38. 
δοίίάθηι βοποῖηί ἀἴθβον Ζαυβία ηά δύ 6. 
Ι͂η56] πηνογᾶπάθνι βΘὈ]Π θη. Ζὰ 56]η- 

Ἠιόνα -- Ηαϊοηβίαάι νον ΑἸ- 
ῬΠΙΡΟ 5. πὶ Αἰιϑῆιιββ ἀθ5. ΒΡ ΠΟΙ. 
θιοάον ΧΠῚΙ, 70 ρἴθθιὶ βίαι ἀθββθὴ 
Τ608. ἃΠ' 

16. ἐν οἴκῳ τ --Ξ- οἴκου; 80 δος 
ΖΗ: ἀκράτειαν --- ΡΙ]αίΔΡῸΙΝ 
ΑἸΚΙν. 90 ᾿Δλκιβιάδης διέφϑαρκχε τὰ 
πράγματα καὶ τὰς ναῦς ἀπολώλεκεν 
ἐντρυφῶν τῇ ἀρχῇ καὶ παραδιδοὺς 
τὴν στρατηγίαν ἀνθρώποις ἐκ πότων 
καὶ ναυτικῆς σπερμολογίας δυναμέ- 
νοις πὰρ αὐτῷ μέγιστον, ὅπως αὐ- 
τὸς ἐπ᾽ ἀδείας χρηματίζηται περι- 
πλέων καὶ ἀκολασταίνῃ μεϑυσκόμονες 

--- 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ. Ι, δ. δὉ 

κέναι τὰς ναῦς, καὶ στρατηγοὺς εἵλοντο ἄλλους δέκα, Κό- 
νῶνα, Διομέδοντα, “έοντα, Περικλέα, Ἐρασινίδην. ᾿Ζριστο- 
κράτην, ᾿ρχέστρατον, Πρωτόμαχον, Θράσυλλον, ᾿Δριστογένην. 
᾿Αλκιβιάδης μὲν οὖν πονήρως καὶ ἐν τῇ στρατιᾷ φερόμενος, 
λαβὼν τριήρη μίαν ἀπέπλευσεν εἰς Χερρόνησον εἰς τὰ ἕαυ- 
τοῦ τείχη. μετὰ δὲ ταῦτα Κόνων ἐκ τῆς ᾿άνδρου σὺν αἷς εἶχε 
ναυσὶν εἴκοσι ψηφισαμένων ᾿“ϑηναίων εἰς Σάμον ἔπλευσεν 

ἐπὶ τὸ ναυτικόν. ἀντὶ δὲ Κόνωνος εἰς ᾿Ανδρον ἔπεμψαν Φα- 

νοσϑένην τέτταρας ναῦς ἔχοντα. 
τριήροιν Θουρίαιν ἔλαβεν αὐτοῖς ἀνδράσι" καὶ τοὺς μὲν αἰχ- 

μαλώτους ἅπαντας ἔδησαν ᾿4ϑηναῖοι, τὸν δὲ ἄρχοντα αὐτῶν 
“Ιωριέα, ὄντα μὲν Ῥόδιον, πάλαι δὲ φυγάδα ἐξ 4ϑηνῶν καὶ 
ς Ω 3 , -Ἣ 

Ρύδου ὑπὸ ᾿“ϑηναίων κατεψηφισμένων αὐτοῦ ϑάνατον καὶ 
τῶν ἐκείνου συγγενῶν, πολιτεύοντα παρ᾽ αὐτοῖς, ἐλεήσαντες 
2 Δ 2 ολ , , ΄ Π. 4... νι να ᾿ ’ 
ἀφεῖσαν οὐδὲ χρήματα πραξαμενοι. Κονὼν δ᾽ ἐπεὶ εἰς την Σια- 
(ον ἀφίκετο καὶ τὸ ναυτικὸν κατέλαβεν ἀϑύμως ἔχον, συμ- 
πληρώσας τριήρεις ἑβδομήκοντα ἀντὶ τῶν προτέρων. οὐσῶν 
πλέον ἢ ἑκατὸν. καὶ ταύταις ἀναγόμενος, μετὰ τῶν ἄλλων 
στρατηγῶν. ἄλλοτε ἄλλῃ ἀποβαίνων τῆς τῶν πολεμίων χώρας 

ἐλήξετο. καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν. ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι εἰς Σιικε- 
ω 

διααίοβ. 15. Ζὰ Αὐϑ!ὕβαιηο οὐδν ἀπ5- 
γγ ΟΠ Βοπηρ ἴῃ ΗδΙΐ ΟΒΑΙ ΘΙΙ. ΝΕ 
2, 14. ΣΙ Δ αδνάρε τὰν 1,2. --- ὑπὸ 
ϑηναίων Π)Ϊἰ φυγάδα δι γϑὺ- 
Ὀίηάθῃ -- - φυγαδευϑέντα ὑπὸ 
ϑηναίων. ϑεοίηθ ΨογανΠο Πππῃρ; 
ΤΉ 155 Ζὶ ἄθν Ζοῖ0 ϑἰαίρο απ θη μδ- 
Ὅ6η, 815 ΒοἊο5. σιν Βιαπαθβρθηοββθη- 
50 αν ον ΑἸΠθηθν οομῦνίθ, σθίο 
ἰοὐσίθυ θη ἴθ. ἀτιο ἄρον αἴθ Βαπηά68- 
ΘΘηΟ0556η 6416 (ἰθυ Ἰοἢ 5 αν ]κοῖί δη᾽ ΘΠ 88 
Ππαιίη. -- πολιτεύοντα παρ᾽ αὖ- 

καὶ συνων ἑταίραις. --- εἵλοντο ἀλ- 
λους --- ΔΑ οἶηθ οἰρ θη! οῃ 6 ΑἸ θβοϑίζιηρ, 
65 ΑἸκΚιθια 65 ἰδὲ ποὺ σὰ ἀθη Θη ; 65 

β'ηἃ ὑγῸ}}] ἰθὺ ἀἷο 1 γ}]1 06 η. τ ρο]- 
τδϑβίρθη Δ Ώ]Θὴ οοιηθὶηΐ, θ6] ἀθηθὴ 
ΑΙ 65 πἰοῆι τ θάογρον ἄῃ! πατα 6. 

17: πονήρως --φερόμενος -- 
5. 211,1,6. --- τὰ ἑαυτοῦ τείχη 

ΤᾺ 5ΘΠ1]055 ὑοίαηα 5160 ἤδοἢὴ 
ΡΙαίαγο. ΑἸΚΙΡ, 856. μεὶ Βίβαηίῃθ δὴ 
ἰοὺ ῬΥΟΡΟΙΙ8., π80}] ὨΙοάον ΧΙΠ, 74 
πὶ Ναροβ ΑἸΟΙΡ. 7 ἀβθου θ᾽ Πβεϊπηηιθη 
γἶ{ πιη5γ6ι 5.6 116 ἀπ τηἱὶ 11,1, 20 Πεἱ 
Ῥακίγο ἴπ ΟΠ ΒΟΉ 68. 

15. Ἄγόδον ,5,4,2, - ὗλα- 
ηοϑί ἢ Ή.68 νΥᾺΥ 5605. οἷη πάνου, ΚΟ], 
ΡῬΙαίο Ι͂οὴ ὃ. 541 ἃ, ννὸ δι10}} Π00]}} πα γ6 
Βείβρίθίθ νοὴ ΕὙΘΠΊ6 βἰμά, ὑγ6] 0} 16 
αἴθ. ΑἰΠθηον σὰ ΕΘΙΔΠΘΥγΘ ἸηδοΠίθηῃ. 

19. αὐτοῖς ἀνδράσι -- 5. σὰ 
ζληῖ2, ἔδησαν --- τηρἰϑίθη 6115 
αὐαυυχένάτα αἴθ ἴθ ἦθν οι ον σὰ (6- 
ἴαηρθηθη. ροϑιηδο θη. γ0}} ϑδίίθη. (68 

τοῖς --- ἀοΥ 6] ἱπηθῃ 4ὰ5 Βάνρον- 
γΘοδι ουπαϊίθη παίίθ. αὐτοῖς τΞεΞ ΕΝ 
οίοις ἃϊτ5 (61) γΟΡ ΠΡ ΘΘΔΉΘΘΠ ΟΝ 
Θουρίαιν τὰ ογρἄπΖοι, --- ἐλεή - 
σαντες --- γορθῃ 465 Βα ἢ Π168, ἀθὴ 
ΘΥ 510} ἐρελο τ ἀυγοῖ χα] γοῖο 
δίθρο ἴῃ 46 ἔθϊθυ! οθη ΔΝ οἸκἄτηρ ἔθη 
46ν αὐ θοιθ ουννόῦθοη. Ραῦβδῃ, ΥἹ, 
“Αι 

20. ἀϑύμως ἔχον --- ψορθη ἦ6ν 
οὐἹ θη θη ΝΘ θυίαρο 8. 14. 

21]. θη [ἰθὺ οὐ ἀπ! Θὴ 
4 ἐς 
4 

εἰν Ζι 

1:7 

18 

οὗτος περιτυχὼν. δνοῖν 19 
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λίαν στρατεύσαντες εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τριήρεσι καὶ πεξῆς στρα- 
τιᾶς δώδεκα μυριάσιν εἷλον ᾿ἀκράγαντα λιμῷ. μάχῃ μὲν ἡτ- 
τηϑέντες, προσκαϑεζόμενοι δὲ ἑπτὰ μῆνας. 
; Τῷ ὃ ἶ ἐπιόντι ἔτει; ᾧ ἥ τε σελήνη ἐξέλιπεν ἑσπέρας καὶ 
ὁ παλαιὸς τῆς 4ϑηνᾶς νεὼς ἐν ἄϑηναις ἐνεπρησϑη. {[Πιτυὰα 

μὲν ἐφορεύοντος, ἄρχοντος δὲ Καλλίου ᾿4ϑήνησιν.) οἱ ακε- 
δαιμόνιοι τῷ “υσάνδρῳ παρεληλυϑότος ἤδη τοῦ χρόνου [καὶ 
τῷ πολέμῳ τεττάρων καὶ εἴκοσιν ἐτῶν] ἔπεμψαν ἐπὶ τὰς ναῦς 

2 Καλλικρατίδαν. ὅτε δὲ παρεδίδου ὁ “ὐσανδρος τὰς ναῦς. 

ἔλεγε τῷ Καλλικρατίδᾳ ὅτι ϑαλαττοχράτωρ τε παραδιδοέη καὶ 
ναυμαχίᾳ νενικηκώς. ὁ δὲ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἐξ Ἐφέσου ἐν ἀρι- 
στερᾷ Σάμου παραπλεύσαντα, οὗ ἦσαν αἷ τῶν ᾿4ϑηναίων νῆες, 
ἐν Μιλήτῳ παραδοῦναι τὰς ναῦς. καὶ ὁμολογήσειν ϑαλαττο- 

ὃ χρατεῖν. οὐ φαμένου δὲ τοῦ Πυσάνδρου πολυπραγμονεῖν ἄλ- 
λου ἄρχοντος, αὐτὸς ὁ Καλλικρατίδας πρὸς αἷς παρὰ “υσάν- 
δρου ἔλαβε ναυσὶ προσεπλήρωσεν ἐκ Χίου καὶ Ῥόδου καὶ 
ἄλλοϑεν ἀπὸ τῶν συμμάχων πεντήκοντα ναῦς. ταύτας δὲ πά- 
σας ἀϑροίσας, οὔσας τετταράκοντα καὶ ἑκατὸν, παρεσκευάξετο 

4 ὡς ἀπαντησύμενος τοῖς πολεμίοις. καταμαϑὼν δὲ ὑπὸ τῶν 
Μυσάνδρου φίλων καταστασιαξόμενος, οὐ μόνον ἀπροϑύμως 
ὑπηρετούντων, ἀλλὰ καὶ διαϑροούντων ἐν ταῖς πόλεσιν ὅτι 
“ακεδαιμόνιοι μέγιστα παραπίπτοιεν ἐν τῷ διαλλάττειν τοὺς 
ναυάρχους, πολλάκις ἀνεπιτηδείων γενομένων καὶ ἄρτι συνιέν- 

Καυίπαρθν ΘΒ  γθῖθὺ ἀιιβ ἢν} 10 }} Ὁ 1Ὸ- 
ἀον ΧΠῚ, 80---θὸ. 

ΥΙ. 1. Τῷ ἐπιόντι ἔτει ---- 406 
ν. (ἢν. αν. --- ἐξέλιπεν --- ἀἴὴ 15. 
οὔον 10. Αρι1}, --- ὁ ---νε ὼς, νγαλν- 
ΒΟΠΘΙΏ]10}) ἀον ΤορΡ6] ἀδν Αἰπθηο Ρο- 
Π᾿ὰ5. ἃ  ἀον ΑΚΥΟΡΟΙΪΒ, τγϑίοπον 480 
"61 ἀν Ἰγοθουαηρ ΑἸ ΠΘη5. ἀανοῖ ἐἴ6 
ῬΟΥΒΘΥ σουβίουι πη ἀόββθὴ ἈΝ οαον- 
δα θαα. ἀανο}) ΡΘΡῚΚΙ68 ὈΘΡΌΠ ΘΙ γᾶ}. 
ΙπΔ Φ, 409 νὰν ἄἀθυβϑῖθθ π80}} οἷἴῃθν 
Τη50 1 ποῸ}} πίοθε νο]] θη δέ, 50 858 
ΟΠ Θ᾽ ρθουν ῃαιρίὶ 18. Ζὰ ἀθηὶ Πΐθυ 
ουννὰ πη θη Βνυαηάθ βοῖπθ Ὑο]]οπάϊηρ 
δυο θ, ΠἸΔΠ ΔΠΠΘΙΠἼΘ Π1185, (ἃ 8 
λείνονι παλαιός οὶ ἴῃπὶ ἃ18. ἀ6ηὶ τ|1- 
Βρυ ἢ ρ] οΠθ. ΑἸ ἢ ἢ Θ᾿ ΠρΊ ἢ} ἴῃ (ἰὁ- 
ΒθηβαιΖζ Ζιὶ ἀθηι ποῖ σον παρίθη Ρδν- 
{Π6 0 ρόροθθη γον. 

2. δ αλαττοπρατεῖν Ζὰ ογρᾶη- 
26 ἰϑὶ 4858 δυρθίοοι αὐτόν. 

8. πολυπραγμονεῖν --- (ἀδ8 
Ρυᾶβθη8 βίαιἱ ἐἰθ5. Εαιπνι5 ἰδὲ φρο}! 
ἃ 15. ἀον αἰϊνθοίθη θά δ θυ θυ ρ᾽Θ Ο 1 - 
Π16, γγῸ ἴῃ [ΘΡὈ] δ [ἴον Ἰλανβιθ! ! ὰηρ᾽ (ἃ 8 
ἀδρθηνγνεϊοο βίαι 65. ΖΔικίη[ἴρ᾿οῖ 
ροβθίι. «ἶβὲ, -Ὑ8}. ΑΙ νν πν τ, 
9. 37: ἽΝ» Ὁ. ΕΣ 
Δ.καταστασιαξόμενος --- ἀἰο- 

56 106 ΟὈπϑίτιοιϊοη Απᾶῦ, Υ, 8, 1:1 
κατέμαϑον ἀναστάς. Ὑρὶ. ΠῚ, 2, 10. 
-- ἐν τῷ διαλλάττειν -- νν» 6} 
ἄθυβοθο Μαηη πἰο ὲ χυνοίηια! Νιᾶνο 
βϑίῃ ἀπνῖιθ. 5. 11,1, 7. -- πολλά- 
κις ---- διὰ τοῦτο --- Ὦδν ϑαι2 ἰδ 
ἴῃ χυνοὶ αἸϊθάθυ σὰ {Π 6 116, νοὰ ἄθηθι 
5. ζυνϑῖίθ ηὶί ἀπείρους ΔΉ ἢ 6 ι: 

)]6 ᾿νακοἀδιπηοηΐον θορίη ρθη αἀἶθ ρυῦβ8- 

νὸν... ς 
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τῶν τὰ ναυτικὰ καὶ ἀνθρώποις ὡς χρηστέον οὐ γιγνωσκόντων, 
ἀπείρους δὲ ϑαλάττης πέμποντες καὶ ἀγνῶτας τοῖς ἐκεῖ, κιν- 

δυνεύοιέν τι παϑεῖν διὰ τοῦτο᾽ ἐκ τούτου δὲ ὁ Καλλικρατίδας 
 σνγκαλέσας τοὺς “ακεδαιμονέων ἐκεῖ παρόντας ἔλεγεν ἐν αὐ- 

τοῖς τοιάδε. 

Ἐμοὶ ἀρκεῖ οἴκοι μένειν. καὶ εἴτε ύσανδρος εἴτε ἄλλος ὕ 

τις ἐμπειρότερος περὶ τὰ ναυτικὰ βούλεται εἶναι, οὐ κωλύω 
τὸ κατ᾽ ἐμέ" ἐγὼ δ᾽ ὑπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὰς ναῦς πεμφϑεὶς 
οὐκ ἔχω τί ἄλλο ποιῶ ἢ τὰ κελευόμενα ὡς ἂν δύνωμαι κρά- 
τιστα. ὑμεῖς δὲ πρὸς ἃ ἐγώ τε φιλοτιμοῦμαι καὶ ἡ πόλις ἡμῶν 
αἰτιάξεται, ἴστε γὰρ αὐτὰ ὥσπερ καὶ ἐγὼ, συμβουλεύετε τὰ 
ἄριστα ὑμῖν δοκοῦντα εἶναι περὶ τοῦ ἐμὲ ἐνθάδε μένειν ἢ οἵ- 
καδὲ ἀποπλεῖν ἐροῦντα τὰ καϑεστῶτα ἐνθάδε. 

Οὐδενὸς δὲ τολμήσαντος ἄλλο τι εἰπεῖν ἢ τοῖς οἴκοι πεί- ὃ 
ϑεσϑαι ποιεῖν τε ἐφ᾽ ἃ ἥκει. ἐλϑὼν παρὰ Κῦρον ἥτει μισϑὸν 
τοῖς ναύταις" ὁ δὲ αὐτῷ εἶπε δύο ἡμέρας ἐπισχεῖν. Καλλι- Ἴ 
κρατέδας δὲ ἀχϑεσϑεὶς τῇ ἀναβολῇ καὶ ταῖς ἐπὶ τὰς ϑύρας 
φοιτήσεσιν, ὀργισϑεὶς καὶ εἰπὼν ἀϑλιωτάτους εἶναι τοὺς Ἔλ- 
ληνας. ὅτι βαρβάρους κολακεύουσιν ἕνεκα ἀργυρίου. φαόσκωῶν 
τε, ἣν σωϑῇ οἴκαδε, κατά γε τὸ αὑτοῦ δυνατὸν διαλλαξειν 
᾿“ϑηναίους καὶ “ακεδαιμονίους,. ἀπέπλευσεν εἰς Μίλητον" 

(6 η΄ ΕΘΠΪΟΥ ἰῃ ἄθπὶ ἌΘΟΙ 561 ἄθν Ναι- Δ ΠΙΆ 5816. ΤΠακγά. ΤἸΝ, 10 μηδεὶς 
ΔΙΌΠΘη, ἀκα οἵ 5οοη 50 1616, στ ]ο 6 
ΘΌ6Π ουβί σηϊύ ἄθτη ϑθουγοβθῃ θοκϑηηΐ 
νυν θη ππα την ἔθη Πθαίθηῃ ἢἸ ἢ τπ|Π|- 
ΖΡ ΘΠ θη νουβίδηθη, πηρθοϊρηοὶ τ ἃ- 
ΥΟΠ; ΘΠ 516 ἈΡῸΓῪ Ϊ,οι6 βοῃιοκίρη, 
ἀἴο ἀὰ5 Μ6οὺ ρὰν πίοῃί θηηίθη πη 
ἄθη ἀονίροῃ ᾿,Θαίθη πηθοκαηηΐ τνἅ- 
6, 850 ΤΣ βῖ6. 1ὴ (ἰοἴΠν, Νῖο- 
ἀθυίαροη σα ου]θί θη, --- ἐκ τούτου 
δὲ -- υεἀοναι δι θ 465. πιΐν κα - 
ταμαϑών θοσοηπθηθὴ ϑαίζθβ, ἰῃ 
Ὑ ΘΙ ΠΟΥ; τὶ πᾶπῇῆρ,, αἷθ ῬΑνΕΪΚΟΙ δέ 
ἴῃ ἄον Βοάθυίαπρ νοη δή βίθῃι. 9]. 
ἀϊ6 σὰ 8, 18 ΗΘ Ο Π υίθη Βοίδρίο!ο. 

ὅ. ἐμπειρότερος περὶ) ΡΙαίο 
Τί), 5.228 τοὺς μάλιστα περὶ ταῦτα 

ἐμπείρους. ΠιοάοΥ ΗΠ, 40 περὶ τῶν 
ἐν “Διδου μάλιστα ἐμπείρως ἔχον- 
τες. -- βούλεται -- Απδρυϊΐ ἢ 6 
πο ἢ, τηῖξ ἀον Νοθοηθοαθιυίιηρ ἀ6Γ 

ὑμῶν ἐν τῇ τοίχδε ἀνάγκῃ ξυνετὸς 
βουλέσϑω δοκεῖν εἶναι. --- τὸ κατ᾽ 
ἐμὲ --- 50 ἀνοῖι 65 Δ πο} ΔΗ ΪκοΟ πη τί. 
-- πρὸς ἃ --- τὰῖί ἢ ἀ οΚδίοΠι διῇ 
445. 

6. ἤτει --- Τιγβαπᾶον Πδί(6, πη ἄθιη 
ΚΑΙ Κυαι485 ΝΘ! ρ Θἢ] οἰ θη. σὰ ΒΘΓοΙ- 
(6, 485 νγὰἃβ Θ᾽ 0 ἀδη νοι Κυγοβ 
Θοροθοπθη. (6146. ποῦ ὕβυϊρ; Παιίθ, 
π80ῃ ϑὅδνιάθβ ΖυνοἸσ Θβοθοκι. 5. 10. 
Ρ]Ιαίάγοῖ Τ γϑβαπά, θ, 

ΠΤ ΣΟ ττ- φοιτήσεσιν 
ΡΙαΐανοἢ Πγβαηά. 0 ἐτύγχανε ἀνὴρ 
ἐλευϑέριος καὶ μεγαλόφρων, καὶ πᾶ- 
σαν ,ὖφ ᾿Βλλήνων ἧτταν Ἕλλησιν 
ἡγούμενος εὐπρεπεστέραν. εἰναι τοῦ 
κολακεύειν καὶ φοιτᾶν ἐπὶ ϑύρας 
ἀνϑρώπων βαρβάρων. --- κατὰ -- 
δυνατόν --- 5. τὰ 4, 18, 
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8 χἀχεῖϑεν πέμψας τριήρεις εἰς Αακεδαίμονα ἐπὶ χρήματα. ἐκ- 
κλησίαν ἀϑροίσας τῶν Μιλησίων τάδε εἶπεν. 

Ἐμοὶ μέν. ῶ Μιλήσιοι. ἀνάγκη τοῖς οἴκοι ἄρχουσι πείθει 

σϑαι᾿ ὑμᾶς δὲ ἐγὼ ἀξιῶ προϑυμοτάτους εἶναι εἰς τὸν πόλεμον. 
διὰ τὸ οἰκοῦντας ἐν βαρβάροις πλεῖστα κακὰ ἤδη ὑπ᾽ αὐτῶν 

9 πεπονϑέναι. δεῖ δ᾽ ὑμᾶς ἐξηγεῖσϑαι τοῖς ἄλλοις συμμάχοις 
ὅπως ἂν τάχιστά τε καὶ μάλιστα βλάπτωμεν τοὺς πολεμίους. 
ἕως ἂν οἱ ἐκ “ακεδαίμονος ἥκωσιν. οὗς ἐγὼ ἔπεμψα χρήματα 

10 ἄξοντας, ἐπεὶ τὰ ἐνθάδε ὑπάρχοντα Πύσανδρος Κύρῳ ἀπο- 
δοὺς ὡς περιττὰ ὄντα οἴχεται" Κῦρος δὲ ἐλθόντος ἐμοῦ ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἀεὶ ἀνεβάλλετό μοι διαλεχϑῆναι. ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὰς ἐκείνου 

1 ϑύρας φοιτᾶν οὐκ ἠδυνάμην ἐμαυτὸν πεῖσαι. ὑπισχνοῦμαι δ᾽ 
ὑμῖν ἀντὶ τῶν συμβάντων ἡμῖν ἀγαθῶν ἐν τῷ χρόνῳ ᾧ ἂν 
ἐκεῖνα προσδεχώμεϑα χάριν ἀξίαν ἀποδώσειν. ἀλλὰ σὺν τοῖς 
ϑεοῖς δείξωμεν τοῖς βαρβάροις ὅτι καὶ ἄνευ τοῦ ἐκείνους ϑαυ- 
μάξειν δυνάμεϑα τοὺς ἐχϑροὺς τιμωρεῖσϑαι. 

Ι2. ΞἨΕπεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἶπεν, ἀνιστάμενοι πολλοὶ, καὶ μάλιστα 
οἱ αἰτιαξόμενοι ἐναντιοῦσϑαι, δεδιότες εἰσηγοῦντο πόρον χρη- 
μάτων καὶ αὐτοὶ ἐπαγγελλόμενοι ἰδίᾳ. λαβὼν δὲ ταῦτα ἐκεῖ- 
νος καὶ ἐκ Χίου πεντεδραχμίαν ἑκάστῳ τῶν ναυτῶν ἐφοδια- 
σάμενος ἔπλευσε τῆς “έσβου ἐπὶ Μήϑυμναν πολεμίαν οὖσαν. 

ι3 οὐ βουλομένων δὲ τῶν Μηϑυμναίων προσχωρεῖν, ἀλλ᾽ ἐμ- 

φρούρων ὄντων ᾿Αϑηναίων καὶ τῶν τὰ πράγματα ἐχόντων 
4 ἀττικιξόντων Ε προσβαλὼν αἱρεῖ τὴν πόλιν κατὰ κράτος. τὰ 

μὲν οὖν χρήματα πάντα διήρπαξον οἵ στρατιῶται, τὰ δὲ ἀν- 
δράποδα πάντα συνήϑροισεν ὁ Καλλικρατίδας εἰς τὴν ἀγοράν, 

10, ἐμαυτὸν πεῖσαι --- θ οΥ Ρανίοὶ ἀθβ Τγβαηᾶον, νορ]. 8ὶ 4. --- εἰσ - 
"ἢ 10 ἢ 8 Θ᾿ ἢ ΘΠ ; Β0η8 [1658 πεί- ηγοῦντο --- Ὀγδομίθη ἴῃ ὸοτ- 
ϑὼ ἐμαυτόν σουρομη]Π10} : ἰοἢ} ΐῃ Βο  ]ᾶρ, 
{06} θα. 

11. ἐκεῖνα --- ΤῬδ5 ἃ ϑρανία ο- ὀ 118. ἐμφρούρων -- ἀὰλΒ Ν,οτὶ 
ννανίοία (4. -- ϑαυμαάξειν τ βοϊιοίηί ἴῃ ἀϊοβον Βοάθαίαμηρ βοηβί ἴον 
θεραπεύειν. Ιβοῖκῦ, 8ἢ Πθμιοη. 10 ΟΥ̓ ΖΙΙΚΟΙΠΊΘΙ ; ΠῚ Ἴδι Ζιι [656}} 
μᾶλλον ἐθαύμαξε τοὺς περὶ αὑτὸν φρουρῶν ἐνόντων νῖθ 1Π,1, 15. 
σπουδάζοντας ἢ τοὺς τῷ γένει προσ- -- τὰ πράγματα ἔχοντες πο: 
ἥκοντας. 90 ὥσπερ γὰρ τὸν ἐν δη- ἃἴϊο ΜΟΙΟΠο αἰ σον 1 ἰπ Η ἄπ - 
μοκρατέᾳ πολιτευόμενον τὸ πλῆϑος ἀδθῃ παιίθη. ΤΊμκ, ΠῚ, 62. δυνα- 
δεῖ ϑεραπεύειν, οὕτω καὶ τὸν ἐν στεία ὀλίγων ἀνδρῶν εἶχε τὰ πραγ- 
μοναρχίᾳ κατοικοῦντα τὸν βασιλέα ματα. Βαρορθη πρώγματα ἔχειν 
προσήκει, ϑαυμάξειν. ΝΕ]. 411,8, 59. ὉΠπ6 ΑΥΠΚΟΙ: ἴῃ 561] πΠῈ6 ΠΥ: 

12. οὗ αἴτιαΐξ. ἐναντ. --- ἢῖΆο δϑίῃ, 
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καὶ κελευόντων τῶν συμμάχων ἀποδόσϑαι καὶ τοὺς Μηϑυμ- 
ναΐους οὐκ ἔφη ἑαυτοῦ γε ἄρχοντος οὐδένα Ἑλλήνων εἰς τὸ 
ἐκείνου δυνατὸν ἀνδραποδισϑῆναι. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τοὺς μὲν 1ῦ 
ἐλευϑέρους ἀφῆκε, τοὺς δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων φρουροὺς καὶ τὰ 
ἀνδράποδα τὰ δοῦλα πάντα ἀπέδοτο" Κόνωνι δὲ εἶπεν ὅτι 

παύσει αὐτὸν μοιχώντα τὴν ϑάλατταν. κατιδὼν δὲ αὐτὸν ἀνα- 
γόμενον ἅμα τῇ ἡμέρᾳ; ἐδίωκεν ὑποτεμνόμενος τὸν εἰς Σάμον 
πλοῦν, ὅπως μὴ ἐκεῖσε φύγοι. Κόνων δ᾽ ἔφευγε ταῖς ναυσὶν 16 

εὖ πλεούσαις διὰ τὸ ἐκ πολλῶν πληρωμάτων εἰς ὀλίγας ἐκλε- 
λέχϑαι τοὺς ἀρίστους ἐρέτας, καὶ καταφεύγει εἰς Μυτιλήνην 

- , δικ τνν 5. ὦν σδὶ , » ἢ ν 7 
τῆς “έσβου καὶ συν αὑτῷ τῶν δέκα στρατηγῶν Ἴεων καὶ Ἔρα- 
σινέδης. Καλλικρατίδας δὲ συνεισέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα, 

διώκων ναυσὶν ἑκατὸν καὶ ἑβδομήκοντα. Κόνων δὲ ὡς ἔφϑη 11 

14. ἐκείνου Ῥδγ81}161 τηϊί ἑαυ- 
τοῦ. Ὀεοιηοβίῃ. γΟΠῚ Κνδη 148 εἰ μὲν 
τοίνυν τοῦτο .ἢ τῶν παρ᾽ ἑαυτοῦ 
πεμπομένων ἱερομνημόνων ἢ τῶν 
ἐκείνου συμμάχων εἰσηγοῖτό τις. 6]. 
χα 1,27 ἃ. ἅδον εἰς τὸ δυνατόν τι 
4, ΜΕ ἀνδραποδισϑῆναι --- 
πλ8 οὐνγατίοίθ 485 Εαίασιη. Ὑ 6]. , 
1, 82; 4, 1; ΥΙ!, 4, 11. γτορ. ἘΠῊΝ 
τῦ ἣν ἐπιτρέψωσιν οἵ σύμμαχοι, τει- 
χίσασϑαι ἔφασαν. 1, 1, 29. ΤΌΚΟΥ, 
22 οὐκ ἔφασαν δέξασϑαι, ἣν μή τι- 
νας Δικαιοτέρας τούτων (σπονδὰς) 
ποιῶνται. ὃ. 80} Ζ}111»:.8,. Χ0, 

15. τοὺς μὲν -ἕ (ἅ.1. αἶδ Μοίμγτα- 
πᾶρθν, ἐλευϑέρους ἰδὲ τηϊὶ ἀφῆκε 
σὰ ψΘΡ πάθη. -- τοὺς --- φρου- 
ροὺς --- ΤτοίΖ 561 ΠῚ} ὙΘΥΒΙ ΟΠ ΘΙ Πρ’ 
Καίπθη αὐίθομθη σαχη 5 ΚΙάνθὴ τηϑ θη 
31 ΜΌΠἜΕη, νουϊκααΐν ΚΑΙ ΚΡ ἰ485. α16 
αἰ μα πἰβοῆθη Βοϊάδίθη:; οἴη δύ τηϊί 
ἄο ἀνδραποδισϑῆναι ἀϊθ νοη ἤθη 
ΑΥΠ μοι ὅίον σοί Ηᾶγιίθ ρϑηγοϊηΐ, 
ἀϊθ Βεονδικθυιηρ σηΖου διᾶαίθ ἴῃ 16 
ΘΚΙΑν ΘΡοῚ σὰ νουκαυΐθη; νοθθθθη 68 
ἉΠριηθίηθ 511ἰ6 γὰρ, αἷθ τὴν ἀθῃ 
νναῆδη “Ἷἢ ἀον Ηδηὰα σοίαησθηθη ΕδΙη66 - 
415 5Κίανθη σὰ ον ίθη, οἰπθ 56, 
νοη ἄδι ΚΑΙ ΚυδιΙ88. παν Ζιπὶ 50Π8- 
ἄθῃ 8665 θἰβϑθηθηῃ [8πα465. Ππᾶϊί6 ἃ}- 
σέμοπ Κὔπποη. -- τὰ ἄνδρ. τὰ 
δοῦλα --- ἀἰο ἀοἴαηροπομ, ἀ16 βο] 0 ῃ 
νοῦ 6Ρ ΘΚΙΆν ΘΙ νγᾶγθῃ, Ὑ8]. ΤΊΝΙ. 
ΝΠ], 28 παραδόντες καὶ τὰ ἀνδρα- 

ποδὰ πάντα, καὶ δοῦλα καὶ ἐλεύ- 
ϑερα. --- μοιχῶντα-- ῬΙαΙΆΡΟΙ ΠΊΟΥ. 
δ᾿: 11008 οὐκ ἅσί ἀ165 ἀυτοῃ: αἰσχρῶς 
καὶ κρύφα πειρᾶν καὶ παραβιά- 
ζεσϑαι. Κοποη νψὰῦ ἄδθὺ ϑίααί Με- 
ἱπγηηηᾶ σι ἨδΠΐθ οοζορθη, ΔΡΟΥ Ζὰ 
ϑρᾶϊ σου ἀπ Ροἴδπα 510 πὰ 
δὶ ἀθῃ βορϑηδπηίθηῃ Ηθκαίοηηθϑοὶ Ζυνὶ- 
Βοῆβθη ἀθιὴ δϑιίαηάθ ἀπὰ ἀθηὶ πὸνά- 
ΠΠμθη ΤΠ6] γὸὺρ [Ι,680ῦ058.0. δ ΟΔΟΥ 
Χ111 77: 

16. διὰ - ἐρέτας - κ5.. ὅ, 20. 
--- εἰς τὸν λιμένα --- Ῥῖς ϑίαάι 
Μυ.ΠΘη6 θοβϑίαπα 8115 δἰπθῖη ἅϊ!θγ ἢ 
Βιδάν οι}, ἀν δα οἰ ποὺ [η56] Ϊὰρ, ἀπᾷ 
οἰπθη ΠΘΊΘΓΘΠ, (ον δα ἀθηὶ βσ'ιθροη- 
ὑθου]οσ θη θη ἔββίθη [8π46 νη 1.6 5005 
δὐθαπί γᾶν. Ζνίβομθη Ὀοϊάθη Ὀοΐδηά 
50}: ἀν 5. 22 ρϑηδπηΐίθ αν ]ρ085, ἀ6Υ 
αἴθ θϑαθη πόγα οἢ ἀπὰ 5ὕα! ἢ νοη 
ἀθῃ.56|0 65 ροίθσθηθη Πᾶϊθη νουρϑμηᾶ, 
͵θάοοιι, ἀᾶ δὺ' ἀθθυθυίοκι νγᾶνγ, οἴπθη 
Ὀυγοῃρδηρ [τ ΘΠ] ΕΠ πῖον οι οβιδίθίο, 
ΗϊΘΥ ἰδέ ον πὔγα!!οῃΠο Ηαΐθῃ, ἄθηι οἷῃ 
ψΟΥΡΘΖΟΡΘΠΘΥ Τ)δηήτη Ἠλι οἰ θη ΒΟΠ πη8- 
Ιέῃ Εἰηρδηρ 11658, σ'ϑπηθίηί ; 46 πη (6. 
5. αΠ10 6 ᾿ἰδύ ΠῸῚ [ἂν ΚΙΘΙΠΘΓΘ Ῥαῆν- 
ξϑιρα ἔδμγθαν. --- ἑκατὸν καὶ ἐβ- 
δομήκοντα --- Ῥῖδ Ζ8}} ἄθυ οἰ ε 
(65 Και ΠΚυδίϊάα5. Ὀθίγαρ πο 8. 8. ΠΥ 
140: ὃ 26 νουιάθῃ, πδομάρθιι αἰ ὃ 17 
ΘΡΟθουίοη 90. δἰ ίβομθη 0 1ἘΕἔιο. ἀάΖα- 
Β᾽ΘἸΚΟΙΠΊ 61 5η4, 66 η 4115 170 ρ΄ χᾶῃ]!: 
65 5᾽η4 ἀθηπ80}} νυ Ὸ ἢ} ἀπνο ἢ οἷἰη ΚΝ ου- 
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ὑπὸ τῶν πολεμίων κατακωλυϑείς, ἠναγκάσϑη ναυμαχῆσαι 
πρὸς τῷ λιμένι. καὶ ἀπώλεσε ναῦς τριάκοντα" οἵ δ᾽ ἄνδρες εἰς 
τὴν γὴν ἀπέφυγον" τὰς δὲ λοιπὰς τῶν νεῶν. τετταράκοντα 

ι8 οὔσας, ὑπὸ τῷ τείχει ἀνείλκυσε. Καλλικρατίδας δὲ ἐν τῷ λι- 
μένι. ὁρμισάμενος ἐπολιόρκει ἐνταῦϑα, τὸν ἔκπλουν ἔχων. καὶ 
κατὰ γὴν μεταπεμψάμενος τοὺς Μηϑυμναίους πανδημεὶ καὶ 
ἐκ τῆς Χίου τὸ στράτευμα διεβίβασε" χρήματά τε παρὰ Κύ- 

ιθ ρου αὐτῷ ἦλϑεν. ὁ δὲ Κόνων ἐπεὶ ἐπολιορκεῖτο καὶ κατὰ γὴν 
καὶ κατὰ ϑάλατταν, καὶ σέτων οὐδαμόϑεν ἦν εὐπορῆσαι. οἱ δὲ 
ἄνϑρωποι πολλοὶ ἐν τῇ πόλει ἦσαν καὶ οἵ ̓ 4ἀϑηναῖοι οὐκ ἐβοή- 
ϑουν διὰ τὸ μὴ πυνϑάνεσθϑαι ταῦτα. καϑελκύσας τῶν νεῶν 
τὰς ἄριστα πλεούσας δύο ἐπλήρωσε πρὸ ἡμέρας, ἐξ ἁπασῶν 
τῶν νεῶν τοὺς ἀρίστους ἐρέτας ἐκλέξας καὶ τοὺς ἐπιβάτας εἰς 

ἀπ λεν ναῦν μεταβιβάσας καὶ τὰ παφαρρύματα παραβαλών. 

20 τὴν μὲν οὖν ἡμέραν οὕτως ἀνεῖχον, εἰς δὲ τὴν ἑσπέραν, ἐπεὶ 
σκύτος εἴη, ἐξεβίβαξεν. ὡς μὴ καταδήλους εἶναι τοῖς πολεμίοις 

ταῦτα ποιοῦντας. πέμπτῃ δὲ ἡμέρα εἰσϑέμενοι σῖτα μέτρια, 
ἐπειδὴ ἤδη μέσον ἡμέρας ἦν καὶ οἵ ἐφορμοῦντες ὀλιγώρως εἷ- 
χον καὶ ἔνιοι ἀνεπαύοντο, ἐξέπλευσαν ἔξω τοῦ λιμένος, καὶ ἡ 

21 μὲν ἐπὶ Ἑλλησπόντου ὥρμησεν, ἡ δὲ εἰς τὸ πέλαγος. τῶν δ᾽ 

566 ΧΘΠΟΡΠΟΙΒ ἴ6π6 80 ΒΟΠΙ 6 Πϊον. ἴπγοη Ρ]αΐζ Παίίθη, --- παραρρύ- 
βογθ 5. μη ρου ΘΟ ποί, ματα --- Ώροκοη, σγθ] 6 δὴ ἄρῃ ϑεῖ- 

17. Κόνων δὲ κτέ. -- ῬὉϊοᾶον ἰδπ ἀ68 80 1488 γουρΘΖορθ ἢ ἄβθη, 
ΧΙΠ, 77 ΠῚ σἰοθὶ ἄθη ψουρδηρ διι5- 
ΓΛ ΠΟΠΟΡ. 50 ἃπ : Κοποη πᾶθ6. 5160ἢ 
πηΪύ ΒΘ πον ΕἸοίίο ἰαπρϑαμῃ Ζινίοκρο- 
Ζορθη, ἀδηη Ρ] 2] 10}, 415 αἴθ νοτᾶθν- 
βίθῃ. 501 Π6 ἀν ραγίαπου ἱπτὰ. Πᾶ]16 
δολμιρ; Θ΄ νυ 6561), 510}. βθρ6 ἀἰθδθ βὸ- 
ννᾶπαί ἀπ οἰηΐρο ΨΟΥ ΠΟΙ6 δυ]δηρὶ; 
45. ππῃ αἴθ βοΙπα!ΠΙοπθη ΘΟΜΠῸ ἧπ 
συ ὔββουου ἈΠ ΖΔ] ΠΘΡΔΗΪΚΑΠΊΘ ἢ, ΖΟ0Ρ᾽ Θ᾽ 
510}. τηἱξ 40 ΟΠ θη, ἴῃ οτίον ΟΥ Πρ; 
ἴῃ θη Ηαΐθη ψυνίϊοῖς, 80. ἀρὸν, αἷὸ 
απ  ἀθπὶ ᾿ἰπκοη ΕἸ ρ6] σοβίαπ θη, Παί- 
(6 510}}:. ἴῃ ἀπ νον ἢ ρον ΟΡ ΓΟ] σ ρ; 
σὰ νοῖλ οπίΐουπί, πἀπᾷ Κοππηίθη θη 
Ἠαΐθη. πἰοθν ορυθίομοι, -- καταάκω - 
λυϑιείς --τα ἀὰ5 ΙΪπποῦ 465 Ηδλίθηβ 

σι! ουγοϊ ἤθη, 

19. κοέλη ναῦς --- ὅδΥ πηίογο 
ΞΟΠ ΠΥ ΔΊΙΠ, 

ἄροϊ, 

ἴῃ] (ἀρ θη δαί Ζι1η} Δ ον- 
δ! ἄθηι βοηϑί αἴθ ϑοοβοϊἀδίθη 

τη ἀἃ5 νου θοῖκ σοοθη αἴθ Δ 616) οὐον 
ΤΟΙ Πα ΠΟ ]16 ΘΠ 0586. σὰ βοῃ ἀἰχθη οὐ ον, 
να 6 ν, Ζὰ ψούάθοκθη, Ψρὶ. 1], 1 
95 παραβλήματα. ΑΘΒ0Πγ]. ΒΌΡΡΙ. θ8ῦ, 
παραρρύσεις νεώς. 

20. ἀνεῖχον --- Τοάθη[Ὁ}}5. νυν 8 
Κομοη ἀπγοῃ ἀἴθ86 ἴᾶῆσο ὄρθρου 
ἀἴθ ΑἸ Θυ Κβαιηϊκοὶς ἀθν Ερῖπαθ, ἀθ- 
Ἴ6 65. ΠΙΟΠ ιν Θηίρθ θη Κοπηΐθ, (55 
αἴθ ΘΘΠ1ΠὋ 6. ἴη5. Δ αββου βρϑζορθὴ ννᾶ- 
γ6η, οὐ θη πη 1655. 4165118}} 561} 5 
Ὧθ5 Νδοη 5. ἄθη δίαπα ἀον ΒΘ 6 ποι 
νον ον, αἴθ Μ απ ΒΟ Πα Ἰοάοοι ΖΦ. ηι 
ΑἼΒΡΠΘ ἢ. 8 ἀδ5 Τιδπὰ ΘΘΠ6η, --- ὡς 

-- εἶναι -α Ποὺ ΤηΠηϊῖν τ ὡς 
σα Αὐιβάσγιιοκ ἄοῦ ΑΡβίοηίς 5. Υ, 2, 
38, --- εἰσϑέμενοι - βεἰίοπο ΕΌΓπὶ 
[ἃν ἐνθέμενοι. --ὀ ἐφορμοῦντες 
-τ- Πῖθ ὑυ 6 ο6 πὶ ΕἸηραιρο 465 ἢα- 
[5 ἄϊὸ Δύδομο Παίίθη, --- εἰς τὸ 
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ἐφορμούντων ὡς ἕκαστοι ἤνοιγον. τάς τὲ ἀγκύρας ἀποκόπτον- 
τες καὶ ἐγειρόμενοι ἐβοήϑουν τεταραγμένοι, τυχόντες ἐν τῇ 
γῇ ἀριστοποιούμενοι᾽ εἰσβάντες δὲ ἐδίωκον τὴν εἰς τὸ πέλαγος 
ἀφορμήσασαν, καὶ ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι κατέλαβον, καὶ κρα- 
τήσαντες μάχῃ, ἀναδησάμενοι ἀπῆγον εἰς τὸ στρατόπεδον 
αὐτοῖς ἀνδράσιν. ἡ δ᾽ ἐπὶ τοῦ Ελλησπόντου φυγοῦσα ναῦς 22 
διέφυγε, καὶ ἀφικομένη εἰς τὰς ᾿ϑήνας ἐξαγγέλλει τὴν πο- 
λιορκίαν. Διομέδων δὲ βοηϑῶν Κόνωνι πολιορκουμένῳ δώ- 
δεκα ναυσὶν ὡρμίσατο εἰς τὸν εὔριπον τῶν Μυτιληναίων. ὁ δὲ 28 

Καλλικρατέδας ἐπιπλεύσας αὐτῷ ἐξαίφνης δέκα μὲν τῶν νεῶν 
ἔλαβε, Διομέδων δ᾽ ἔφυγε τῇ τε αὑτοῦ καὶ ἄλλῃ. οἱ δὲ ϑη- 24 
ναῖοι τὰ γεγενημένα καὶ τὴν πολιορκίαν ἐπεὶ ἤκουσαν. ἐψηφί- 
σαντο βοηϑεῖν ναυσὶν ἑκατὸν καὶ δέκα, εἰσβιβάξοντες τοὺς ἐν τῇ 
ἡλικίᾳ ὄντας ἅπαντας καὶ δούλους καὶ ἐλευϑέρους" καὶ πλη- 

ρώσαντες τὰς δέκα καὶ ἑκατὸν ἐν τριάκοντα ἡμέραις ἀπῆραν. 
εἰσέβησαν δὲ καὶ τῶν ἱππέων πολλοί. μετὰ ταῦτα ἀνήχϑησαν 2ὅ 
εἰς Σάμον, κἀκεῖϑεν Σαμίας ναῦς ἔλαβον δέκα" ἤϑροισαν δὲ 
καὶ ἄλλας πλείους ἢ τριάκοντα παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων, 
εἰσβαίνειν ἀναγκάσαντες ἅπαντας, ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τινες αὐὖ- 

τοῖς ἔτυχον ἔξω οὖσαι. ἐγένοντο δὲ αἱ πᾶσαι πλείους ἢ πεντή- 
κοντὰ καὶ ἑκατόν. ὁ δὲ Καλλικρατίδας ἀκούων τὴν βοήϑειδχν 26 
ἤδη ἐν Σάμῳ οὖσαν, αὐτοῦ μὲν κατέλιπε πεντήκοντα ναῦς καὶ 
ἄρχοντα ᾿Ετεόνικον, ταῖς δὲ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀναχϑεὶς ἐδει- 
πνοποιεῖτο τῆς “έσβου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρα ἀντίον τῆς Μυτι- 

πέλαγος --- ἰῃ ἀΔ5 ΟἴδΠα Μθου, 4150 δἰμθηΐβομθη Βγρου νγᾶγθη. νοπὶ ΕἸπ- 
ἴῃ Ὑγθβι! Ποὺ ΒΙοΠίπηρ,. {1 ἴῃ αἀἷ6 Ἰρμοθῖθ ἃ. ἢ. νοπὶ 18. Τ,6- 

21. ὡς ἕκαστοι ἤνοιγον -- ΒΘ Π578 τ 18. Ζιιπὶ 60. Ζιπηὶ Κυϊθρ5- 

Πῖδ σὰ 1, 1, 2 ἀπρθροθοπο Βοοαίαηρ: ἀΘηδβί νοΡΠ]οΠ οἰ. --- δούλους -- 
ἴῃ ἀα5 οἴδπθ Μϑοὺ ροίδηρϑη, ἰδὶ πίον Εἴη Δαΐροθοί ἀν ΘΚΙαν θη σα Κυΐθρ8- 
ἀηδία παῦι, ἄὰ 1ὰ αἴθ ϑ'θϑίθαίθ δἷοβ. ἀἰθηδί ἴδ πα ΠῸΡ ἴπ ΕΔΠ16 ἀθὺ ἄϊιββου- 
ΠΟΘΙ ἅτ Τᾶπᾶθ θοβηάθη ; πιὰ 5016 5[6π ΝΟΙΪ βίαι. Βὶ ἀθὺ ΠΙ6γ θυ Ζἂ!!]- 
ΘΡγΥίΘη : τῖθ οἷυ 764ον. ἴθ Πίθμθη- (θη (ΘΙ ρθη Ποῖ. μαι. πὰ π ΠΠπη6π ἀΐθ 
ἄδη ΚΘΗ ΠΡ Βοιπουκίο. --- αὐτοῖς ΕτΘΙΠοῖς ππὰ ἀδ5 ΒΓ υγθοἢΐ νοΥΒρνο- 

ἀνδράσι ΞΡ Ζα τ», 2. 6Π6η. 
ξ ἰν , 41 δεν 

22, ὡρμίσατο --- βιομία ἴῃ ἄθπΠ 20. ἐππέξων -- Εβ ἰϑί ἀηρ ον 585 
Επιγῖρο5. σὰ ροίαηρθη, ππὶ ΑἸΚΟΡ σὰ 9 ἴον ἀἴ6 815 ἈΠῸ ἀϊθηοπάθη Αἰμ6- 

νγοΡθη; ἄθηπ νῸπ οἰπθῃ τ ἹΡΚΙΠΟμθη ΠΟ’, ΟὐΘΥ αἷθ6 80 ρϑηδηηίθ Βγρθγ- 
γΟῦ ΑἸΚΟΡ ρϑ]ιθπ Καηη Κοὶπα Βοᾶρ Εἰᾶ856 β᾽ϑιηθίη! 15. 

561}, ὙΒ!. 8. 10. 0. ταϊοῖδιὲ εἰποῦσι Ἐν 8, Ζὰ 
24, τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ -- Ἠϊα 1, 18, 
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"7 λήνης. τῇ δ᾽ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἔτυχον καὶ οἱ 4ϑηναῖοι δειπνοποιού- 
μενοι ἐν ταῖς ᾿Δργινούσαις " αὗται δ᾽ εἰσὶν ἀντίον τῆς “Μέσβου. 

8 τῆς δὲ νυκτὸς ἰδὼν τὰ πυρὰ, καί τινων αὐτῷ ἐξαγγειλάντων 
ὅτι οἱ ᾿“ϑηναῖοι εἶεν. ἀνήγετο περὶ μέσας νύκτας. ὡς ἐξαπι- 
ναίως προσπέσοι᾽ ὕδωρ δ᾽ ἐπιγενόμενον πολὺ καὶ βρονταὶ 
διεκώλυσαν τὴν ἀναγωγήν. ἐπεὶ δὲ ἀνέσχεν, ἅμα τῇ ἡμέρᾳ 

29 ἔπλει ἐπὶ τὰς ᾽'“ργινούσας. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι ἀντανήγοντο εἰς τὸ 
πέλαγος τῷ εὐωνύμῳ, παρατεταγμένοι ὧδε. ᾿Δριστοκράτης 
μὲν τὸ εὐώνυμον ἔχων ἡγεῖτο πεντεκαίδεκα ναυσὶ, μετὰ δὲ 
ταῦτα Διομέδων ἕτέραις πεντεκαίδεκα ἐπετέτακτο δὲ ᾽4ρι- 
στοκράτει μὲν Περικλῆς, 4ιομέδοντι δὲ ᾿Ερασινέδης" παρὰ δὲ 
“Ιιομέδοντα οἵ Σάμιοι δέκα ναυσὶν ἐπὶ μιᾶς τεταγμένοι" ἐστρα- 
τήγει δὲ αὐτῶν Σάμιος ὀνόματι ἱππεύς" ἐχόμεναι δ᾽ αἱ τῶν 
ταξιάρχων δέχα, καὶ αὐταὶ ἐπὶ μιᾶς ἐπὶ δὲ ταύταις αἴ τῶν 

80 ναυάρχων τρεῖς. καὶ εἴ τινες ἄλλαι ἦσαν συμμαχίδες. τὸ δὲ 
δεξιὸν κέρας Πρωτόμαχος εἶχε πεντεκαίδεκα ναυσί" παρὰ δ᾽ 
αὐτὸν Θράσυλλος ἑτέραις πεντεκαίδεκα ἐπετέτακτο δὲ Πρω- 

27. Ὁϊ6 Αγρίπιβθη βἰη4 ἀγοὶ ΚΙ οῖηο 
ΤΉ 561} ΖΦ ΒΟ 6 η 1,650 05 πη ἀθπηὶ Εἰ δβί- 
Ιαπεῖ6, 120 Βιαάΐθη νοῦ Μγ. ]6ὴ 6. δηΐ- 
[ϑγηΐ. 

28. ὅτι --τὸ εἶεν, ἀδλ585 65 αἴ6 ΑἸΠ6- 
ΠῚ γᾶν, ἄθγθῃ ΥΔολείθιιον δἸομ θὰν 
νυ άθη. --- ἀνέσχεν --- ὡς λέγο- 
μεν, ὁπότε ὃ ὑετὸς παύεται ΒΕΚΙκον 
Απηθοᾶοί. α΄, 1, 5. 400. 

“0, πη’ εὐωνύμῳ - ὐἰρβηβνς. 
5(6Πππρ᾽ ἀ6ν ΑἸ ΠΟΥ ΘΌΒΟΠΔἢ) 50, (55 
ἄθγ. ᾿ἰηῖο ΕἸ ἄρ ο] πᾶὸθ ἄθὴ ΟΠ ΠΘη 
Μϑοῦο, ἀν γθομίθ πδοὴ αι Βοβιϊδη θ 
58}, Εδ ἰβὲ αἴ Αὐβίθ!αηρ ἐπὶ φά- 
λαγγος (8. σὰ ὟἸ, 2, 80): ἴῃ δυβίθν 
Γ]πἰ6 βίθ θη νὴ ἰϊπκοη ΕἸᾶσ 6] ἃη ρο- 
γθοπηούὺ Αὐἱδίοκυιαίθβ, ᾿ιοιηθάοη, εἶ 
ΒαΪοΥ, αἰο Ομ. (ον ΠΑ ΨΩΝ 

ΤἬγ5Υ1}105, ΡΥΟΙΟΙΊΔΟΠΟ5, ἴηι ἀδηζθη 80 
ΟΠ; ἀδῃϊπίου ἴῃ. ἀθυβο ρθη ΕΟ Ὸ 
ον ΚΙ 65, Ἐγαβι 65, αἴθ ΘΠ ΠἜἊ ἀρΥὺ 
ΝΠ ΠΘ ἢ. ἀπ ον Βιμάοβοθη 856}, 
ΑΥδίορθποβ, [Υγϑαδ, ἀπρ οί ἢν. Θθθη- 
50γ 16] ΒΟΠΙ ΠῸ, (ἃ αἴθ 8826 28} πιο Πν 
4198 160 Βοίγιιρ". --- ἐπὶ μιᾶς --- ὍϊΘ 
ΑἸ Θά ον ΒΟΒίθΠ θη ᾿υΐθν πο πι ἀν }} ἃ 115 
οἴπον ΘΙ ΔΘΠΘὴ Τιηϊθ νῸὴ οἴπθηη ΟΠ 

ΤΙοΐο, ἄδπον Χ ΘΟ ΠΟ Ὀοβοπάθυβ αἷθ 
ΒΊΘΙΠ6η. θοΘΖο ἢ ηθί, ἀπ ἀθηθη 65 βίδίί- 
ἴαμα ; ἀάσοροὴ ᾿δβίθῃί αἷθ ΘΒ] δοῆί- 
οΥἀηπηρ ἀδὺ ραυίαπου ΠῸΡ ἴῃ ΘἾΠΘΙ 
Τληϊθ, Ἐπὶ αἴθ ἀθῦ ΑἰἤΘηΘν χὰ ἄθοτ- 
Πάρι, αἷθ ἀάαρθσθὴ ἴῃγο Απΐβίο!- 
Ἰαπρ᾽ ἀδάθπγοι νϑρὶηρθρὶ ᾿δίίθη, ἀἃ55 
βῖ6. αἴθ Αγρίπυβθῃ πηϊν ἴπ ἀΐθδ56}}8 
Δα πῃ πιο. ιοᾶον ΧΙΠ,98. -- ὀνό- 
ματι --- βίαι ἀ68 σον ΒΗ] ΟΠδη ὄνομα 
οὗον τοὔνομα. ΥΒ]. Απᾶρ. 1, 4, 11. 
-- τῶν ταξιάρχων -- Εἰπ Ταὰ- 
χίαυο 5. ΒΘ θ σὺ. πἀμίονῦ ἄθιῃ ΟΡου- 
ΘΙ  η0. ἀ6ν ϑδίγαίθοθη εἶπ ΑΒΕ Ι- 
Ιὰηρ ἀὁ8 ΕἜΒΒνΟΪΚΟΒ, ὑγο] 6. οἶμον 
ῬΡΏν]6 ἀ68 σαηζθῃ ΨΌΪΙΚ68. δ βρυίο μι; 
νοὶ. ΓΝ, 2, 10. 16 δοῦον σϑπϑμη- 
(θη ΝαπδγοΠθὴ βἰηαὰ βοηβὶ Ὀθὶ ἄθὴ 
ΑἸΠΘηθυὴ Κοὶη θΟΒοΌπάονον ἤδηρ, εἰἃ 
αἴ ΕἸοίίΘ. νοὸὰ ἄθη διίναίθρθη Ὀθίθ- 
οὶ ψυσάθ, Αὐββοὺ ἄθῃ ΠΟ ΘὍΠΔΠ:- 
(οη Ππάοὶ 5ῖο ἢ}. ποο οἷ Ναιᾶγοῖ Ν, 
Ι, ὅ, ψ ΘΟ Π 6 Βί6 116 οδθθη ΒΟΥ ΒΒ 
(Ομ! δι θοὶ ἀδη Αὐροίηθβθη 5, 80 ἢ.) 
ψυα ὰηρ ΒΡ ΎΪΟΠ., ἀδ55. ἀδτηῖϊ! αἰ 
ΒοΙθ] 5 θοὸν. ον δια ββο 6 (5... σὰ 
1,1, 28) ροιηοίηί βοΐθῃ. 

νὸν 



ΒΑΛΔΗΝΙΚΆ 1, 8. 43 

τομάχῳ μὲν “υσίας., ἔχων τὰς ἴσας ναῦς, Θρασύλλῳ δὲ ᾽4ρι- 
στογένης. οὕτω δ᾽ ἐτάχϑησαν, ἵνα μὴ διέκπλουν διδοῖεν" χεῖ- 31 
ρον γὰρ ἔπλεον. αἱ δὲ τῶν “ακεδαιμονίων ἀντιτεταγμέναι 
ἦσαν ἅπασαι ἐπὶ μιᾶς ὡς πρὸς διέκπλουν καὶ περίπλουν παρε- 
σκευασμέναι, διὰ τὸ βέλτιον πλεῖν. εἶχε δὲ τὸ δεξιὸν κέρας 
Καλλικρατίδας. Ἕρμων δὲ Μεγαρεὺς ὁ τῷ Καλλικρατίδᾳ κυ- 52 
βερνῶν εἶπε πρὸς αὐτὸν ὅτι εἴη καλῶς ἔχον ἀποπλεῦσαι" αἵ 
γὰρ τριήρεις τῶν ᾿“ϑηναίων πολλῷ πλέονες ἦσαν. Καλλικρα- 
τίδας δὲ εἶπεν ὅτι ἡ Σπάρτη οὐδὲν κάκιον οἰκεῖται αὐτοῦ 
ἀποθανόντος. φεύγειν δὲ αἰσχρὸν εἶναι ἔφη. μετὰ δὲ ταῦτα 33 
ἐναυμάχησαν χρόνον πολὺν, πρῶτον μὲν ἀϑρόαι, ἔπειτα δὲ 
διεσκεδασμέναι. ἐπεὶ δὲ Καλλικρατίδας τε ἐμβαλούσης τῆς 
νεὼς ἀποπεσὼν εἰς τὴν ϑάλατταν ἠφανίσϑη Πρωτόμαχός τε 
καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τῷ δεξιῷ τὸ εὐώνυμον ἐνέκησαν, ἐντεῦϑεν 
φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο εἰς Χίον, πλείστων δὲ καὶ 
εἰς Φώκαιαν" οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι πάλιν εἰς τὰς ᾿4ργινούσας κατέ- 

πλευσαν. ἀπώλοντο δὲ τῶν μὲν ᾿Αϑηναίων νῆες πέντε καὶ 834 

εἴκοσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν ἐκτὸς ὀλίγων τῶν πρὸς τὴν γῆν προσ- 
ἐνεχϑέντων, τῶν δὲ Πελοποννησίων Πακωνικαὶ μὲν ἐννέα, 
πασῶν οὐσῶν δέκα, τῶν δ᾽ ἄλλων συμμάχων πλείους ἢ ἑξή- 
κοντα. ἔδοξε δὲ [καὶ] τοῖς τῶν ᾿4ϑηναέων στρατηγοῖς ἕπτὰ μὲν 8ῦ 
καὶ τετταράκοντα ναυσὶ Θηραμένην τε καὶ Θρασύβουλον τριη- 
ράρχους ὄντας καὶ τῶν ταξιάρχων τινὰς πλεῖν ἐπὶ τὰς κατα- 
δεδυκυίας ναῦς καὶ τοὺς ἐπ᾿ αὐτῶν ἀνθοώπους. ταῖς δ᾽ ἄλλαις 

80. ἡνυσίας --- ὨΙαθον Νάπια ἢη- 
ἀοὲ δίῃ πίον ἀθη ὅ, 16 ει σοζἂῃ!- 
θη ϑίγαίθρθη ἡἱομΐ, Κοηγί 06. 7, 2 
νυῖθάου. [)8 Π80}) Γι γϑίαθ 4πολ. δω- 
ροδ, 8 Αγοποβίγαίοβ, ἀθδϑὸθ Χοπο- 
Ῥῃοη Κα 106 ἔνθ] οἢ. πἰοην σοάθηκί, ἴῃ 
ΜυΠ θη 485 ᾿ θθη νϑυοῦθη ππα Εγα- 

θῶ. ΠΕ ἢ μαλῶς ἔχον καλῶς 
ἔχοι. --- αἷ γὰρ --- ἤσαν --- πολι 
μ6 ἢν δ ογίε (65 ἩΘΥπιΟη, ἰπ αἀΘηρη 
τινας βίο Π6ῃ τηϊιββίο. ψεΙ. χ ἢν 111} 
91 
38} ἠφανέσϑη --- Νε!. Τῆκ, 

ὙΠ|: 98 Θηραμένης ἀποπλέων ἐν 
β'ηῖ465. ἀθβϑθὴ ΟΠ Π, 415 485 Ὀδϑίθ, αὶ 
ἔν 510} β'Θπουητηθῃ Παίίθ, 880}} γα ϑὶ- 
εἶ 465 πῖον πηΐίοῦ ἄθη 6] ἀ]ΠΙουη Β6ὶ 
ἄθη Αγρίπιβθη δυο γί ἰδί, 50. 1 ϑϑι 
510... ΔηΠΘΙΠ θη, (885 Εγαβίμ! ἀθβ. δ 
ἀ6η} οἴπθη ΟΠ ΠΕ πῃ) ΑἰΠΘη. οηικοῖη- 
Τ6 ἰδὲ (8 22), ἀουνὶ ἀθὴ Το 465 Αὐ- 
ΘΠ δϑίναίοβ ΔηΡΘΖΟΙΘῪ δι, πη4 ἄδπη 
Δ ἀ6556η ϑ'ί61|16 Τ γ5185 βονά!ηι γγΟΥ- 
46 ᾿ἰδί. 

ἕλητι ἀφανίζεται. 
84, αὐτοῖς ἀνδράσιν --ο 5... χὰ 

2,12, Βοὺ Οαγιπα, νυ 6518} α16 ρη 26 
Μαπηβομαδι σὰὄ ατπάθ οἷηρ, ψὶν 
δ 96 δηρθρθθεη, 

90. καταδεδυκυέας αἸ16 
66 Κ φρονοῦν άθπθη 56}}} 6 ἀ6Π} 
καταδύειν ὈδΖοίομποί Ὡἴομι Ὁ]055 
νΘΥΒΘΠΪ ΘΠ, 50Π 66} 81 0}} οἰπο Βε- 
Βοπδα!ριηρ ΘΙ θυ 6, ἀἴ6 θη 5]1η- 
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᾽ Ἁ 31. ,᾿ » ’ ’ - ἥ 

ἐπὶ τὰς μὲτ Βτεονίκου τῇ Μυτιλήνῃ ἐφορμούσας. ταῦτα δὲ 
ἘΞ "7 

βουλομένους ποιεῖν ἄνεμος καὶ χειμὼν διεκώλυσεν αὐτοὺς μέ- 

50 γας γενόμενος" 
΄ 3 - ᾽ -" 

τρόπαιον δὲ στήσαντες αὐτοῦ ηὐλίζοντο. τῷ 
»» 83 ᾿ ᾿ ς Ἁ , ’ ΡῚ ’ ᾿ κ Ἁ 

ὃ Ετεονίκῳ ὁ ὑπηρὲτικὸς χέλης παντα ἐξήγγειλε τὰ περὶ τὴν 

ναυμαχίαν. 
ς Ἁ 9 Ἁ ἂς -» 

ὁ δὲ αὐτὸν πάλιν ἐξέπεμψεν εἰπὼν τοῖς ἐνοῦσι 

σιωπῇ ἐκπλεῖν καὶ μηδενὶ διαλέγεσϑαι, παραχρῆμα δὲ αὖϑις 
πλεῖν εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον ἐστεφανωμένους καὶ βοῶν- 
τας ὅτι Καλλικρατίδας νενίκηκε ναυμαχῶν καὶ ὅτι αἱ τῶν 

57 “ϑηναίων νῆες ἀπολώλασιν ἅπασαι. καὶ οὗ μὲν ταῦτ᾽ ἐποίουν᾽ 
αὐτὸς δ᾽, ἐπειδὴ ἐκεῖνοι κατέπλεον., ἔϑυε τὰ εὐαγγέλια. καὶ 
τοῖς στρατιώταις παρήγγειλε δειπνοποιεῖσϑαι, καὶ τοῖς ἐμπό- 
ροις τὰ χρήματα σιωπῇ ἐνθεμένους εἰς τὰ πλοῖα ἀποπλεῖν εἰς 
Χίον, ἦν δὲ τὸ πνεῦμα οὔριον, καὶ τὰς τριήρεις τὴν ταχίστην. 

88 αὐτὸς δὲ τὸ πεξὸν ἀπῆγεν εἰς τὴν Μήϑυμναν, τὸ στρατόπεδον 
ἐμπρήσας. 

[4 " 

Κόνων δὲ καϑελκύσας τὰς ναῦς, ἐπεὶ οἵ τε πολέ- 
3 ͵ ᾿ 3 , 5' 3 ῇ 

μιοι ἀπεδεδρακεσαν καὶ ὁ ἄνεμος εὐδιαίτερος ἡν, ἁπαντήσας 

τοῖς ᾿“ϑηναίοις ἤδη ἀνηγμένοις ἐκ τῶν ᾿Δργινουσῶν ἔφρασε 
Ν - 3 

τὰ περὶ τοῦ Ετεονίκου. οἱ δὲ ̓ “ϑηναῖοι κατέπλευσαν εἰς τὴν 
Μυτιλήνην. ἐκεῖϑεν δ᾽ ἐπανήχϑησαν εἰς τὴν Χίον, καὶ οὐδὲν 
διαπραξάμενοι ἀπέπλευσαν ἐπὶ Σαμου. 

᾽ “" Γ , 

Οἱ δ᾽ ἐν οἴκῳ τούτους μὲν τοὺς στρατηγοὺς ἔπαυσαν πλὴν 
Κόνωνος" πρὸς δὲ τούτῳ εἵλοντο ᾿“δείμαντον καὶ τρίτον Φι- 
λοκλέα. τῶν δὲ ναυμαχησάντων στρατηγῶν Πρωτόμαχος μὲν 

2 καὶ ᾿Ζριστογένης οὐκ ἀπῆλθον εἰς ᾿“ϑήνας, τῶν δὲ ἕξ κατα- 

Κοὴ σιν ΕΌΪΟ 6 ἢ 6ὴ Καπη..  οΙ, 1, 
7, 92. εἷς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν 
ἐπὶ καταδύσης νεὼς σωϑ'είς, ΤΊΝΙ. 
[,-ὥθι, οὗ Κορίνϑιοι τὰ σκάφη μὲν 
οὐχ εἷλκον τῶν νεῶν ἃς καταδύσειαν. 
ὈΆΠΟΡ. νοὴ Ῥρυύβοηθη ροβᾶσί, ἴῃ ἤδη 
᾿πἰγαηϑι(ἰνθη ΕὈΡΙΘΗ: ἴῃ ἀἃ 5 ΔΚ ἃ5 - 
567 ΓΔ} 19; Β. 92) 

430. ἑαυτῶν --- 465 Εἰδοηῖκοβ τπὰ 
ἄν ϑοϊηΐρθη. ὁ, σὰ ΙΝ, 8, 24. 

87. ἔϑυετὰ εὐαγγέλια --- ΕΥ 
ορίδγι ἀϊθ σαση Ἰ)αηκ ἔν οἷηθ ρο᾽ ἤοἰκ- 
06. ΝοΒνῖομ. ἀθ]ϊοποη Ορίον., πνο]- 
ὁπ ἀθη Παιϊρίρ διίουη ἀν Ηρίπιαι ἢ ἀἀν- 
Θοθγδοθ τυγάθη, 6. Ασοιδαίίν υνῖθ 
ἉΤΙβίορΙΙ. Εἰιιον Θῦ6 εὐαγγέλια ϑύειν 
ἑκατὸν βοῦς. Ιδοκνῦ, Αὐθορ. 10, Δ μὰ}, 
Ι, 2, 10 τὰ Λύκαια ἔϑυε, Νρ]. ἀπο} 

ΕΓ λΥ» 1» , ΑΜ ΒΙΟΡΗ. Βιίίον 6047 ἐστε- 
φάνουν μ᾽ εὐαγγέλια. --- τοὶς ἐμ - 
πόροις --- 6106 445 Ηδθϑὺ υηϊΐ ἤθη 

ποῖ νηί οη Βοα ἄν ἔη]ββθ. νΘυΒΆΠΘῃ, 
Δποἢ πΟΝΪ ἀϊθ Θ᾽ ΠΊΛΟΠ 16 Βοιιίο Και, 
ἰοη. 61. ΥἹ, 2, 3 ὃ ἀγοραῖος ὄχλος. 
-- τὰ χρήματα -- 'πνὸ Δ δδνοη. 
ΤΙῸΚ. Π|,74 ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ 
ἐμπόρων κατεκαύϑη. -- τὴν τα- 
χίστην --- Εἴη Βιοῖ ρὲ ἀπή- 
γ γε Ἰΐηζιι ; βοηϑί πῃ βϑίο τηδη ἃ πο - 
πλεῖν ογρᾶηζθῃ. 

898. τὰ περὶ τοῦ Ἑτεονίκου 
βΒι ΝΙ » θι 

Υ11.1. ἐν οἴκῳ -- 8. χὰ ὅ, 10. --- 
ἔπαυσαν --- δόμ. Θπαπὰ οἴθθιὶ αἴθ 
ΠΔΟΏ ον θύῃ θπθ. ΑΠΚΙΑρΘ, 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

κὰ 
πλευσαντῶν, Περικλέους καὶ 

7: 7. 4 

“ιομέδοντος καὶ “υσίου καὶ 
᾿Δριστοχράτους καὶ Θρασύλλου καὶ ᾿Ερασινίδου. ᾿ἀρχέδημος ὁ 
τοῦ δήμου τότε προεστηκὼς ἐν ᾿ἀϑήναις καὶ τῆς διωβελίας 
ἐπιμελόμενος Ἐρασινίδῃ ἐπιβολὴν ἐπιβαλὼν κατηγόρει ἐν δι- 

καστηρίῳ; φάσκων ἐξ Ῥλλησπόντου αὐτὸν ἔχειν χρήματα ὄντα 

τοῦ δήμου" κατηγόρει δὲ καὶ περὶ τῆς στρατηγίας. καὶ ἔδοξε 

τῷ δικαστηρίῳ δῆσαι τὸν ᾿Ερασινίδην. μετὰ δὲ ταῦτα ἐν τῇ 8 
βουλῇ διηγοῦντο οἱ στρατηγοὶ περί τε τῆς ναυμαχίας καὶ τοῦ 
μεγέϑους τοῦ χειμῶνος. 

ἰχ 2 Ἁ 

Τιμοκράτους δ᾽ εἰπόντος ὅτι καὶ τοὺς 
ἄλλους χρὴ δεϑέντας εἰς τὸν δῆμον παραδοϑῆναι, ἡ βουλὴ 
ἔδησε. μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκλησία ἐγένετο, ἐν ἡ τῶν στρατηγῶν 4 
κατηγόρουν ἄλλοι τε καὶ Θηραμένης μάλιστα, δικαίους εἶναι 

, δ ΗΝ 3 2 
λόγον ὑποσχεῖν διότι οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ναυαγούς. 

Ω ἢ 

οτι μὲν 

γὰρ οὐδενὸς ἄλλου καϑήπτοντο ἐπιστολὴν ἐπεδείκνυε μαρ- 

2. ΑὐοΠοθηη08 ᾿οἰἰοία 445 ΨΟΙΚ πο 
ἀαγοῃ αἴθ αθνγαὶὶ, αἴθ τη οἷη Απὶὶ 
Θαρσοῦθη Πάϊί6, βοπάθνῃ ἀστοὶ βοίπθῃ 
ΕἸ α88. 18 Πθάμου. Μίι προεστη- 
κώς οὔον προστάτης τοῦ δήμου νον- 
ἄδθη ὄϊον ἀ16 Ποηηαρορθη ὈΘΖΘΙ ΟΠ Θί, 
ν9]. ΠῚ, 2, 27. ὃ, ἩΜΡΝ ὃ. Τα. ὙΠ, 
81 οἵ δὲ προεστῶτες ἐν τῇ Σάμῳ. 
Τιγβίαϑ σϑρ. Αρϑογαΐ, 7 τοὺς τοῦ δή- 
μου προεστηχότας. -- διωβελέας 
-- Νοὴ Βόοκῃη Κιίδαίβδα5}). ἀ6ν ΑἰΠ6- 
ΠΘΡ 1. 5. 3511 ἢ. αἴθ ΖΑΠΠ]μηρ (685 
Τηδαίθυρθιάθα (ϑεωρικόν), Ὑγ ΘΙ 065 
415 ἘΠΕ Βρυοὶβ [ν ἀἴθ ἀγαυηδί! 5οῆθη 
Μ οΥβιθ ! αηροη ᾽δάοτὴ Βίϊγρ θυ νοὴ δίϑαίβ 
γγοσθη γϑυρ οί νναγάθ, ΑΙ5 οἷη Μδηη, 
ἀδγ ν᾽! 61 ομύ Δυλ]Π19ἢ). ἀαζιι νουρ Ποὺ 
νγαν, [ν᾽ 416 Βοβοπαῇηιηρ ἀἴθβον ἀθ] ἀθὺ Ζιῖ 
ΒΟΥ Όη, Τη0 06 ΑΥΟΠοάθηηοβ ΟΠ] 488 
ἤδομὶ Παῦθη, (θη) ᾿γαϑι 14 685. ὑσθσθῃ 
νον τιβο οβϑίζίου ΨΥ απ ΓΘ ηρ νοη (16|- 

ἄθπ, αἴθ ἀον ϑιαδίβκαβϑθ Ζιαηθη, 
οἶπο (ἀο᾽ ἀβίγαξβ δα Ζαθν!θροι. Υ 1. δ]- 
445 ἐπιβολή" ὁριξομένη ξημία τοῖς 
ἁλοῦσιν ἐξημαρτηκέναι περὶ ὀρφά- 
νους ἐπιτρόποις . καὶ ἄλλοις τισὶ 
τῶν τὰ δημόσια μὴ καλῶς ,διοικη- 
σάντων. --- φάσκων -- δήμου --- 
5010], Ζιὰ Αὐ᾿βίορ!ν. Εν 8011 [196 Ζη- 
μήτριος δέ φησι, περιττότερόν τι 
γενέσϑαι τῶ ̓ Ερασινίδη,. τὸ καὶ κλο- 
πῆς κατηγορηϑῆναι τῶν περὶ 'Ελ- 
λήσποντον χρημάτων. Δ εΙοίιον Αὐί 

α16 ρϑπδηηίθη (θ᾽ ἀον ψάγθη, [ἅ5ϑι 510} 
πἰοπί δηρθῦθη. 

8. εἰς τὸν δῆμον --- κὰν ΑΡ- 
ὉΓΓΠΘΙΠαηο; ἀανο αἴ6 ΜΟΙ ΚΘ υβϑμηηι- 
Ιὰηρ΄. παραδιδόναι ῖϑί [ἅν 445 Περοὺ- 
Ἰἰδίδιπ σαπι Θδυίομι νῖθ Ζαν βεβίνγα πη ρ; 
ἀεν βίθιιθπάθ Ατιϑάνποϊ ΚΜ], 5 10. 
Π) ὁπ βίἢι, σθρ. ΜΙάϊαβ 2 παραδοῦναι 
εἰς ὑμᾶς (ἃ. ᾿ν. δικαστάς). ΡΙαίδ Ε]} 
Βομηλοβίμ. 20 παραδοϑεὶς εἰς τὸ δι- 
καστήριον. --- ἔδησε --- Ῥῖο5. ροἷῃρ 
ἄρον. αἴθ γθο ]1ο 6 ΒΟ πρ 58 465 Βὰ- 
{η658, ἴῃ ἀ6ββθη θη Απ)ίβαηί 8 - 
Φαϊοσοημάθη Εἰάδ αἷθ Ὑ Θυβ ΟΠ θυτιηρ: οηί- 
ἜΣ ναῦς, οὐδὲ δήσω ᾿4ϑηναίων 
οὐδένα, ὃς ἂν ἐγγυητὰς τρεὶς καϑι- 
στῇ τὸ αὐτὸ τέλος τελοῦντας, πλὴν 

ἐαν τις ἐπὶ προδοσίᾳ τῆς πόλεως ῃ ἐ ἐπὶ 
καταλύσξι τοῦ δήμου συνιὼν ἁλῷ, ἢ 
τέλος τι πριάμενος ῃ ἐγγυησάμενος 
ἢ ἐκλέγων μὴ καταβάλλῃ, ἀδῃ 685 ᾿ἰϑί 
πο  γγαγβο ]10}}, 4855 516 α16 νϑν- 
Ἰαηρίθη Βάγρθηῃ πίομί βί6]}6η Ἰκοπηί6}, 
ἀἃ 510} 5. 7 ἴῃ ἀν Ὑ ΟἸ ΚΒν ΘΡ ΒΔ [1 
ψ 616 ἔροΙν ἹΠ1ρ᾽ σὰν Βγ  β Πα ἢ οὐ ἰδίθῃ, 

4, τοὺς ναυαγούς - - υἷομι "1085 
416 Το μθὴ ἀν ἀοἰδαιϊοίθη, νγϑ! οἶα σα 
ΒΔΠΠΊ6] Δ] ΠΟΛ αἰ πρ᾽5. οἴη μοι Πρ ΡΉ οι 
νγ8γ, 5Β0η 66 υη 0} αἴθ αἰνὰ πο] δυΐ 
ἄθη πϑβομ δ αϊσίοη 01 θη ππα 50 Π1Π{8- 
{ποῦ [6 η 1 διο ἢ. θοΠη θη θη 
Μἅπηοϑν.. Ωρ], ἃ 82 αἱ. Ὁ, 8ῦ. 
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ἔπεμψαν οἵ στρατηγοὶ εἰς τὴν βουλὴν καὶ εἰς τὸν 
ὁ δῆμον, ἄλλο οὐδὲν αἰτιώμενοι ἢ τὸν χειμῶνα. μετὰ ταῦτα δὲ 
οἵ στρατηγοὶ βραχέως ἕκαστος ἀπελογήσατο, οὐ γὰρ προὐτέϑη 
σφίσι λόγος κατὰ τὸν νόμον. καὶ τὰ πεπραγμένα διηγοῦντο ὅτι 
αὐτοὶ μὲν ἐπὶ τοὺς πολεμίους πλέοιεν, τὴν δὲ ἀναίρεσιν τῶν 
ναυαγῶν προστάξαιεν τῶν τριηράρχων ἀνδράσιν ἱχανοῖς καὶ 
ἐστρατηγηκόσιν ἤδη, Θηραμένει καὶ Θρασυβούλῳ καὶ ἄλλοις 

θ τοιούτοις καὶ εἴπερ γέτινας δέοι, περὶ τῆς ἀναιρέσεως οὐ- 
δένα ἄλλον ἔχειν αὐτοὺς αἰτιάσασϑαι ἢ τούτους οἷς προσε- 
τάχϑη. καὶ οὐχ ὅτι γε κατηγοροῦσιν ἡμῶν, ἔφασαν, ψευσό- 
μεϑα φάσκοντες αὐτοὺς αἰτίους εἶναι, ἀλλὰ τὸ μέγεϑος τοῦ 
χειμῶνος εἶναι τὸ κωλῦσαν τὴν ἀναίρεσιν. τούτων δὲ μάρτυ- 
ρας παρείχοντο τοὺς κυβερνήτας καὶ ἄλλους τῶν συμπλεόντων 

1 πολλούς. 

":; 3 Ὕ Ἷ 

χεῖρας οὐκ ἂν καϑεωρῶν᾽ 

8 εἰσενεγκεῖν 

τοιαῦτα λέγοιτες ἔπειϑον τὸν δήμον᾽ ἐβούλοντο δὲ 
πολλοὶ τῶν ἰδιωτῶν ἐγγυᾶσϑαι ἀνιστάμενοι" 
βαλέσϑαι εἰς ἑτέραν ἐκκλησίαν" 

ἔδοξε δὲ ἀνα- 
΄ ᾿ δέν, κάνὁ. ᾿ 3 

τοτὲ γὰρ οψὲ ἣν χαὶΐι τὰς 

τὴν δὲ βουλὴν προβουλεύσασαν 
ὅτῳ τρόπῳ οἱ ἄνδρες κρίνοιντο. μετὰ δὲ ταῦτα 

ἌΨ 2 ΄ ᾽ Ω Ω , δ 6 . ἐγίγνετο Απατουρια, ἕν οἷς οἵ τὲ πατέρες καὶ οἱ συγγενεῖς 

ὅ. ἀπελογήσατο -- ον δίη- 
Θα]αν δα ἕκαστος θοΖόροι, βίαι οἷ- 
Π65 Ζῖι στρατηγοί σομιῦνί σοι ΡΙ αν} 18, 
ὮΟ Ποροά. ΥΨΙΙ, 101 τούτων τῶν ἀν- 
δρῶν, οἱ Ἑλλήνων ἕκαστός φῆσι 
τριῶν ἄξιος εἶναι. Απᾶρ, 1, 8,9 
πάντες δὲ οὗτοι --- ἕκαστον τὸ ἔϑνος 
ἐπορεύετο. --- σφ ἔσι - [ἂν αὐτοῖς Ε- 
ΖΕΥΙ, ὅ, 8ὅ. ---κατὰ τὸν νόμον -- 
ΝὐΟΠΔ ΟΝ δἰ πότ ͵θάθη ΔπροϊΠαρίθη οἷπο 
θοϑΕπηηλι6 61} σὰν Ὗ ῸΥ ἐποϊαϊρσαπς Ζιι- 
ϑοβίδηθη. ψιγίθ. --- πλέοιεν τς 
προστάξαιεν - Ζὰ δοδοῃίθι ᾿ϑὶ 
ἰοὺ Δ ΟΠ561 ἀθὺ Ζοϊίθη. 

0. δέοι πᾶ! αἐτειάσασϑ'αι. 
01}. 21 1, εν. ἢ (ἢ: ὅτι γὲ -- 
Κγιορ. ὙΠ], θ᾽ 18 εἰ δὲ τοῦτο ψεύ- 
δονται, ἀλλ᾽ ὅτι 17,8 τῶν ἀνϑρωπί- 
νῶν πεζῇ πορειῶν αὕτη ταχίστη, 
τοῦτο εὔδηλον; 6680 8, 18, γέ περὶ 
αἴδ ἴπ ὅτι ᾿ἰοροπ δ ἀθιηοηϑίν αἰϊνο Κυαΐι: 
αἰον οὐ νν ἃ ἃτι5 ἀθη] (ἐν η16, εἰ 58. -- 
ἀλλὰ τὸ μέγεϑος δὐπάηρίρ; νΟ]] 
δἴπθη ἅπ8 ᾧ ευσόι εάλα χὰ οὐρη- 

Ζοπάοη Ὑ οὐ θτιπὶ ἀν ΒοΠδιρίπηρ, Υρὶ. 
σι Ἵ; 29. 

1. ἔπειϑον --- ἀα5 Πηρουΐροι [ἄν 
ἀἴὸ ἀν ο!] θη οἱ ΤΠ ίβδοιθ: νᾶ 6} 
ἀγα σὰ ἤθουζθαροη, --- τὰς 
χεῖρας --- ἀἴθ οὶ ἀδνὺ ΑΒ πηι Ὁ: 
Δα ΘΠ Ο 6. ναγάοη. --- εἰσενεγ. 
κεῖν - ἀρ  ΟΙΚ6 Ὑ οὐβομ ἂρ ο 
Δ ΟΠ 6η. μπμρίνοιντο --- ἠ56- 
γἰομίοί νογάθη 501 186}. ΥρῚ. ΠῚ, 
8..9 υπὰ ὅ; 22. 

ὃ. Ἀπατούρια - οἷα. ἀνεϊιᾶρ!]- 
σ65 Εδϑὶ ἴπὶ Μοπαὶ ΡΥ ΆΠΘΡΒ10). (οἰννἃ 
Θοιουοι), μοὶ υνϑοθηι ἰδ (ἀμ Ο586Ὶ) 
ον Ρμναίϊνῖθῃ. σὰ οΘη Θ ΠΒΟΠ ἃ ΠΟ αι 
ΕΘΒΕΠ ΟΠ Ἰκοῖ θη ζιιβαιηπηθη κᾶτηθ. ῖθδὸ 
ΨΘΥΒΑ Πρ 6 ἢ. ἸπΔΟ ἢ 6. 65 θη} [8}}5 
ἄθη. ΠΟΙ υΒ  ἴογη. (685. ΤἬΘΥΔΙΘΠ68 
Ιοἰομίου, οἷμθ Μοηρο Μϑηβοθι ἔδν 
5616 Αὐβίο θη σὰ δον 6, ἃ]5. ὙΥ ΘΙ 
ΟΥ 8016 ἴῃ (ον ϑίαάί οἰηζοὶπ. μᾶϊιο 
αὐ 9 θὴ. 5016. Αἡ οἷ. Δμβε θη 
νοι Τ,οαίθι, ἀἴδ αἰοις ννὶν ΚΠ ον ἰγαιιθὺ- 
(οη, πεῖν Τυαπου οὐ θυ πὰ ἀθν Ὑ 0 Κ8- 
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σύνεισι σφίσιν αὐτοῖς. οἱ οὖν περὶ τὸν Θηραμένην παρεσκεύα- 
σαν ἀνθρώπους μέλανα ἱμάτια ἔχοντας καὶ ἐν χρῷ κεκαρμέ- 
νους πολλοὺς ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ, ἵνα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν 
ἥκοιεν, ὡς δὴ συγγενεῖς ὄντες τῶν ἀπολωλότων, καὶ Καλλί- 
ξενον ἔπεισαν ἐν τῇ βουλῇ κατηγορεῖν τῶν στρατηγῶν. ἔν- 9 
τεῦϑεν ἐκκλησίαν ἐποίουν, εἰς ἣν ἡ βουλὴ εἰσήνεγκε τὴν 
ἑαυτῆς γνώμην Καλλιξένου εἰπόντος τήνδε᾽ ᾿Επειδὴ τῶν τὲ 
κατηγορούντων κατὰ τῶν στρατηγῶν καὶ ἐκείνων ἀπολογου- 
μένων ἐν τῇ προτέρα ἐκκλησίᾳ ἀκηκόασι, διαψηφίσασϑαι ᾿4ϑη- 
ψαίους πάντας κατὰ φυλάς ϑεῖναι δὲ εἰς τὴν φυλὴν ἑκάστην 
δύο ὑδρίας" ἐφ᾽ ἕκάστῃ δὲ τῇ φυλῇ κήρυκα κηρύττειν, ὅτῳ 
δοκοῦσιν ἀδικεῖν οἵ στρατηγοὶ οὐκ ἀνελόμενοι τοὺς νικήσαν- 
τας ἐν τῇ ναυμαχίᾳ, εἰς τὴν προτέραν ψηφίσασϑαι, ὅτῳ δὲ μή: 

εἰς τὴν ὑστέραν ἂν δὲ δόξωσιν ἀδικεῖν, ϑανάτῳ ξημεῶσαι 10 
καὶ τοῖς ἕνδεκα παραδοῦναι καὶ τὰ χρήματα δημοσιεῦσαι. τὸ 
δ᾽ ἐπιδέκατον τῆς ϑεοῦ εἶναι. παρῆλϑε δέ τις εἰς τὴν ἐκκλη- 11 
σίαν φάσκων ἐπὶ τεύχους ἀλφίτων σωϑῆναι᾽" ἐπιστέλλειν δ᾽ 
αὐτῷ τοὺς ἀπολλυμένους, ἐὰν σωϑῇ., ἀπαγγεῖλαι τῷ δήμῳ ὅτι 
οὗ στρατηγοὶ οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ἀρίστους ὑπὲρ τῆς πατρίδος 
γενομένους. τὸν δὲ Καλλίξενον προσεκαλέσαντο παράνομα 13 
φάσκοντες συγγεγραφέναι Εὐρυπτόλεμός τε ὁ Πεισιάνακτος 
καὶ ἄλλοι τινές. τοῦ δὲ δήμου ἔνιοι ταῦτα ἐπήνουν, τὸ δὲ πλῆ- 
ϑος ἐβόα δεινὸν εἶναι. εἰ μή τις ἐάσει τὸν δῆμον πράττειν ὃ ἂν 
βούληται. καὶ ἐπὶ τούτοις εἰπόντος Πυκίσκου καὶ τούτους τῇ 13 

αὐτῇ ψήφῳ κρίνεσθαι ἧπερ καὶ τοὺς στρατηγούς, ἐὰν μὴ 

νΘ ΒδΙ τ [  ᾽ Ζῖϊ ΘΟ 56 Π6 1186, Θυ δι 6 
ἀϊο Τοχίθδυννοτίθ ἢϊοπν σὰ ἀθη]τθη ; οἷ 
“2 0ΒΔΙηΙη 6} [4] |6ὴ ἀ6ὺ ὙΟἸΒν ΘΥβ μη η1- 
᾿ππρ’ τηϊξ ἴθ π6ὴ Εἰ βίίδρθη ἰϑβί ᾿ιδοΠιδί 
ἈΠΥ ΔΕΓΒΟ ΘΙ ΠΕ. -- σφίσιν αὖ- 
τοῖς ΞΞ ἀλλήλοις, -- ἐν χρῷ 
μεκαρμένους --- Πὲ8 ρδπηδ)1ο116 
ἈΡβοπηθίάθῃ (65 Ἠδιρίπαιλνοθ, (85 
βοηβὶ χτηδὶϑί Βουρ ἀρ σορῆθρι νυν, 
ἰδὲ ἀθὴ Ανὐἴθοημθη οἷη Ζοίομθη. (6. 
ΤΥΡΔΊΙΟΥ. 

9, Καλλιξένον εἰπόντος --- 
ἃ, ἢ, 485 ἀπίδοϊίθι 65 ϑϑηδίοβ χανὰθ 
850 νουροίορί, ννῖθ 68. ΚαΠΊΧΘηΟ8. Ρ6- 
δηϊναρὶ μαι. Κ6]. 5. 26, -- κατη- 
γορούντων κατὰὼ -- 50 δῖι0}} ἢγ- 

Ροτοία, ἐάν Ευχϑι, 5..11..14 ϑοῆη, κατ᾽ 
Εὐξενίππου δὲ κολάκειαν -κατηγο- 
θεῖς τι. ΕΥΔΡΊη. 5. 21,8 συγκατηγορεῖν 
κατὰ τῶν κρινομένων. Ὀ1ὸ βοηϑὶ ἤ80}} 
κατηγορεῖν τηροῦν δποη!οη6. Ριᾶ- 
Ροϑίιου ἰδ θυ ΨΌΠΙ, γγ 61} ἃ0}} (88 
Ραγιοῖρ ἴηι ἀρηθίϊν βίος, ἀθν θιί- 
ἸομἸκοῖν Πα] θθν οι βοίζί. 

10. τοῖς ἕνδεκα --΄ αἴὸ Βεμῦνάο, 
γγ ΘΙ οΠ ον αἴθ ΟΠ Ζίθμππρ ἀ6ν οϑυϊο ί- 
[1011 σιθυκαηηίθη Βίγα θη. ὑἰθογίν ρθη 
γγαϊ. -- τῆς ϑεοῦ --- ἀον᾽ Αἰἤοι6. 

12, προσεκαλέσαντο -- [οὐ - 
ἀιδυ θ τι νοῦν ἀπο ΚΟ ΝΕ]. Ὑ]], 4: 
1 τ 98. 
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ἀφῶσι τὴν κλῆσιν, ἐπεϑορύβησε πάλιν ὁ ὄχλος, καὶ ἠναγκά- 
Ι4σϑησαν ἀφιέναι τὰς κλήσεις. 

ἷν Ἀ τ ’ Ἅ. 

τῶν δὲ πρυτανεῶν τινῶν οὐ 
φασκόντων προϑήσειν τὴν διαψήφισιν παρὰ τὸν νόμον, αὖϑις 

’ 3 - 

Ιιῦ Καλλίξενος ἀναβὰς κατηγόρει αὐτῶν τὰ αὐτά. 
» - 

καλεῖν τοὺς οὐ φάσκοντας. οἵ 

οὗ δὲ ἐβόων 
δὲ πρυτάνεις φοβηϑέντες ὧμο- 

΄ ἥ Γὰ ᾿ ΄ - ’, 

λόγουν παντὲς προϑήσειν πλὴν Σωκράτους τοῦ Σωφρονίσκου᾽ 
ο ᾽ 3 ᾿ ΄ ΄ ΄ 

10 οὗτος δ᾽ οὐκ ἔφη ἀλλ᾽ ἢ κατὰ νόμον πάντα ποιήσειν. μετὰ δὲ 
»" 3 ΄ " - -" 

ταῦτα ἀναβὰς Εὐρυπτόλεμος ἔλεξεν ὑπὲρ τῶν στρατηγῶν τάδε. 
᾿ κ ΄ ϑὲ “Ὺ 2 Ξ 3. τα ᾽ 

Τὰ μὲν κατηγορήσων, ὦ ἄνδρες ἀϑηναῖοι. ἀνέβην ἕν- 

ϑάδε Περικλέους ἀναγκαίου μοι ὄντος καὶ ἐπιτηδείου καὶ Ζιο- 
; , ᾿ 

ὠέδοντος φίλου, τὰ 

17 λεύσων ἃ μοι δοκεῖ 
3 ΟΜ 

μὲν οὖν αὐτῶν ὅτι 

δ᾽ ὑπεραπολογησόμενος, τὰ δὲ συμβου- 
ἄριστα εἶναι ἁπάσῃ τῇ πόλει. κατηγορῶ 
ἔπεισαν τοὺς συνάρχοντας βουλομένους 

, ΄ - - . ὃ Κα ὦ ὃ, ον “» πέμπειν γράμματα τῇ τὲ βουλῇ καὶ ὑμῖν οτι ἐπέταξαν τῷ Θη- 
ἕ Ἁ : ΄ Γ ᾿ δ ι Γ 

ραμένει καὶ Θρασυβουλῳῷ τετταράκοντα καὶ ἕπτα τριήρεσιν 
“ , 5 Ἁ , 18 ἀνελέσϑαι τοὺς ναυαγοὺς. οἵ δὲ οὐκ ἀνείλοντο. 

3 - Ἁ 

εἶτα νῦν τὴν 
Ἁ , -" 

αἰτίαν κοινὴν ἔχουσιν ἐκείνων ἰδίᾳ ἁμαρτόντων, καὶ ἀντὶ τῆς 
΄ ν"ν 6 3 

τότε φιλανθρωπίας νῦν ὑπ᾽ ἐκείνων τε καί τινων ἄλλων ἐπι- 

19 βουλευόμενοι κινδυνεύουσιν ἀπολέσθαι" 
ΕΒ ἯὟ 8 ᾿Ξ ͵ 

οὔκ, ἂν υμεῖς γὲ μοι 

πείϑησϑε τὰ δίκαια καὶ ὕσια ποιοῦντες, καὶ ὅϑεν μάλιστα 
»" ’ [4 

τἀληϑῆ πεύσεσϑε καὶ οὐ μετανοήσαντες ὕστερον εὑρήσετε 

14. πρυτάνεις ᾿ιἴοϑ5οη (ἴ6 ὅ0 Μ|ι- 
Θ᾽ θάον (65 ἤδι ἢ 68, ννθ] οἶα. [5 ρϑυπιᾶ- 
πϑηΐοι ΑἸ550 1158 ἀοββθί θη αἷθ ἰδὰ- 
Γδηάθη (ἰδβομᾶϊιο θθβουρίθη. ἀπ] διῖι0}} 
ἴῃ ἄθη ὙΟἸ ΚΒν οΥΒ ] ὰηρ 6 θη οΥ- 
512 [ἀνθ , 6. σᾶηΖο ἢ.) νγᾶν ἢ80}} 
ἄθη Ρην!θ ἴῃ ΖΘ 5010 Π6ν Ῥυγίαηϊθη 
Θϑ 6 1}, γν 6] ο]6 16 80 οἄον 80 Τὰρο 
θη. ροαδοιίθη. ΟΡ ΠΟ τα ρθη. 0}}- 
Ιαρ'6ῃ. 
Ἴδ. καλεῖν -- πᾶπιοιι εἰς δώκην. 
πῶ εὐ αν ἐν -- δύ ἌΡον ἄθη 

ΟΥΑΙ Οοτ πο Πί. 1, [3. 
16. ἀλλ᾽ ἡ --- εὐδι οἴπμοῦ Νερὰ- 

ἰζοῃ. ΞΞΞ “ἴϑι ΒΒ 

1: ἔπεισαν -- Δι5 βουλομέ- 
νους πέμπειν Μ1585. πιδη ΠἰηΖιι- 
ἀδηϊθη, ἀϊθ 56 το ΑΡϑιοῆ δὺ [- 
ΡΟ θη. ΑΘΒΉΠΟΙ 806} ἀπο] ΤΉ- 
κγὰ, ΠΠ, 82 ἐπείσϑη ΤῊ: 6 116 8.8 
βίο νοοῖ 86 6 ἢ) Ν ΟΥ̓ ἃ} 6 ἢ ἃ} - 
υϊηροη, ρα οον ψνἄνο μετέ- 

πεισαν, ἀὰ5 ΒΥ ἅ οΚ ἢ δ. ἴον βοῃγοὶ- 
"6 ψῸ] 6. 

18. εἶτα -- ἁμαρτόντων --- Τὰ 
ΕΌΪΟΘ. ἄθβ8θηὴ. ψϑθη. πὰ 8|16 Εἰ] - 
ΠΡ ἴῃ Θ᾽ οί Δ εἶδα δηρθκαρὶ, 
νιν ἃ 510} ΤἬ θυ ἤΊ6π65 ἀπὰ ΤῊνὰ- 
ΒΥ 0.105 ἄθὰ Θῃ]ον αὐΐ ἢν δ γδηί- 
ψουίαηρ Πᾶθ 6 Ζὰ ΒΟ] 46 ΚΟΒΊΏΙΘΝ 
Ιαβ80η. ---φελανάϑρωπ ας --- (ἃ 885 
516. ἠδ] 161. πἰοῃν ἄθη ΤΊ] 1665 ππἃ 
ΤΠ ΡΆΒΎ θα ]05. ἴῃ ᾿Πυθηὴ Βου θη 6 αἰβ ἐἶὸ 
ϑοπα! ἀἴρθη. θοΖϑίομ οί Παίίθη. 

19. γεν». οὔκ (ἀπολοῦνται) ἂν --- 
ποιοῦντες καὶ (ποιοῦντες τοῦτο) 
ὅϑεν α. 5. . 6. Βοϊαιϊνβαὶζ ἰβὶ 
ἄδπη ἷξ καὶ οὐ μετανοήσαν- 
τες ἀπο. οἴημθη Ἠαιρίβαιί ἴονίρ- 
ϑοίχί, ϑῖϊ6 ψϑυᾶάθῃ πἰομὶ ἴῃ Το- 
ἀρ ϑίδην ΚοΟμ 6 ἢ, ΟΠ ἴΠν 
ἢ 8 6] ποῖ θὰ δ 1} σον οι τ ἃ 
80 αλλ}, 48.858, 111 λυ Β 5 
ἀἸο ΝΥ απ υ  οὐ τ οὐκοπηίπη ἃ πἰολι 

- 

- ἡ “ῳῳν, σϑπῷ 

εὐνὰς λον χκαι Ὅῶ, δεονα ΘξΘἘΡ 
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σφᾶς αὐτοὺς ἡμαρτηκότας τὰ μέγιστα εἰς θεούς τε καὶ ὑμᾶς 
3 , ἜΝ ἢ ᾿ ΡΒ αὖ ΘΙ ΣΝΑΙ δἰδω 13 

αὐτους. συμβουλευὼ δ᾽ υμῖν, ἐν οἷς οὐϑ' ὅπ ἐμοὺ ουϑ υπ 

ἄλλου οὐδενὸς ἔστιν ἐξαπατηϑῆναι ὑμᾶς, καὶ τοὺς ἀδικοῦντας 
εἰδότες κολάσεσϑε ἢ ἂν βούλησϑε δίκῃ, καὶ ἅμα πάντας καὶ 
καϑ' ἕνα ἕκαστον, εἰ μὴ πλέον, ἀλλὰ μίαν ἡμέραν δόντες αὐ- 

ἘΣ ΘΔ ΥΝ ξ ᾽ ΄ ". » τι ’ 
τοῖς ὑπὲρ αὐτῶν ἀπολογήησασϑαι, μηδ᾽ ἀλλοις μάλλον πιστευ- 

ἥν τὴν κα; 2 ἝΞ “᾿ ΕΣ - μ οντες ἡ ὑμῖν αὐτοῖς. ἴστε δὲ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, πάντες ὅτι 30 
᾿ » ’ ’ 3 4 ΄,ὔ κι ’ 7} 

τὸ Καννωνοῦ ψηφισμαὰ ἔστιν ἰσχυρότατον, ὁ κελεύει, ἕαν τις 
ι Ὁ 9 , “ ΡΘΕ τεῦ ; ᾽ ἜΡΝΟΣ " τὸν τῶν 4ϑηναίων δήμον ἀδικῇ, δεδεμένον ἀποδικεῖν ἐν τῶ 
, Ν δὲν » 2 ᾿ 3 Ἢ ᾿ ᾿ δημῷ, καὶ ἐὰν καταγνωσϑῇ ἀδικεῖν, ἀποθανεῖν εἰς τὸ βαρα- 

3 ’ Α Ἁ ’ὔ ᾿Ὶ -" - Α Ὁ 

ὅρον ἐμβληϑέντα, τὰ δὲ χρηματα αὐτοῦ δημευϑῆναι καὶ τῆς 
- Ἁ 3 - 

ϑεοῦ τὸ ἐπιδέκατον εἶναι. κατὰ τοῦτο τὸ ψήφισμα κελεύω κρί- 21 
νεσϑαι τοὺς στρατηγοὺς, καὶ νὴ Δία, ἂν ὑμῖν γε δοκῇ, πρῶτον 
Περικλέα τὸν ἐμοὶ προσήκοντα αἰσχρὸν γάρ μοί ἐστιν ἐκεῖς- 
νον περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ τὴν ὅλην πόλιν. τοῦτο δ᾽ εἰ 
βούλεσϑε, κατὰ τόνδε τὸν νόμον κρίνατε, ὃς ἐστιν ἐπὶ τοῖς 

ἱεροσύλοις καὶ προδόταις. ἐάν τις ἢ τὴν πόλιν προδιδῷ ἢ τὰ 
ἱερὰ κλέπτῃ. κριϑέντα ἐν δικαστηρίῳ, ἂν καταγνωσθῇ. μὴ 
ταφῆναι ἐν τῇ ᾿Δττικῇ, τὰ δὲ χρήματα αὐτοῦ δημόσια εἶναι. 
τούτων ὁποτέρῳ βούλεσϑε, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, τῷ νόμῳ κρι- 

βΒρᾶϊον νο] } δι δ θαῦθη ΕΘ] ν ΒΟΠΙ ΠΟΙ, 416 510}. ἀπ 556 0} }} ον δίααιί 
οἰ ποι; γθηη πᾶ ἀΘη86} 6. ἢϊοί 
ἸΙ6 ον: ἄθιη δ ρυϊβοιθη οὔκ οοοναϊηϊουῖ 
Ζ Ναοἢϑαίχο 465 Βϑαϊηρ πη ρββαίΖοβ 
ΤΠ ΠΟ Ὑ111.. 01} 5186 ν᾽ ὁΥ ἃ 6 ἢ" --- 
οΥκοηπί, πη τγ ψογάθί ἀδ πη ἢ 
ποθ βρἄϊου ἔἰπάθη, ἀ4ὰἃ55 ἴΠ Ὸ 
σ᾽ ΘἔθΠ0 παθί. Ζπ ἀ6η1 ουβίθγομ Ατ|8- 
ἄνιοῖς, ΒΟΩ͂Ν ΡΙαίο ΒΘΡΌΌΙ, Ν. 5. 480 ἃ 
οὔκ, ἄν » ἐμοὶ πείϑωνται. ΡΠαρά θη 
5. 80} οὔκ, ἄν γε ἐμοὶ -“πείϑη. -- 
σφᾶς αὐτοὺς ΞΞ- ὑμᾶς αὐτοὺς. 
ΜΡ], χὶι 1, 28, -- ἐν οἷς Ζὰ Μ5Ζῖ6- 

᾿ μὴ ἀπῇ οἷπ ΑἸ] ογηοΐη Ζῃὶ ἀθηκθη 68 
ΟΡ͵θοῖ νοῦ συμβονλεύσω. --- καὶ --- 
κολασεσϑε --- τη ψοθ οὶ ἴΠγ τι. 8. γγ. 

20. ἀδικῇ --- οι Ρον[οοιθοάσιι- 
τπηρ;, Υ81. ἢ], 2,10; 406} 5[6116. ἃ} 
ς 29) ἐάν τις προδιδῷ. - τὸ βά- 
ραῶὥρον --- ὨΪΘ θοἰάθη σϑυγάπομ]ο]ι- 
βίθη. Αὐίοη. ἀον ΗϊηνἸο ππρ ἴῃ. ΑἸΠ 6 ἢ 
γγαΥΘ ἢ (85. ΤΥϊηϊο. 65. ΟΠ] ον] ἢ ρ5- 
Βα [65 πη 45 ΠΙΠα 5 ἤγζθη ἴῃ “οἷο 

ΧΕΝΟΡΗ,. ΗΙΙ͂Τ. 6Ν. 1. 

πὶ Πρῖηο5 Κοιϊνίδαθ Ὀεΐδηα, 

22, τοῦτο δ᾽ εἰ βούλεσϑε -- 
16 Εγκιᾶγπηρ: τ ΘΠ ἰἢτν [ο01- 
σοηἊ65 ΠΡ ον Μψ ΟΠ} ς ρϑθθὶ οἷηθ 
νι οΥ] 106. νου ἄπηρ (165. [ὩΠ1Ὰ]}{68 
νοι Νογάθυ- ἀπ ΝΘ] βαίζ, ἈΡΡΘΒΘ 6 

ἄανοῃ, 4485 ἀἴθ πηρθν δ] 10Π 6 Βο- 
φιθτιηρ νοὴ τοῦτο δι ἀπ5 ΚΌΙσ Θη 46 
πΐον. πῃ 6 }0 αν νον τόν δὲ ὉΠΠηῦ:- 
116 ἢ. δυβοϊιοῖηί, [0 πθῆμηθ τοῦτο δὲ 
δι] νυ} 18] : ἃ ἢ ἀν οΥ 5 6115. (ἸΟ] Παρ 6ὴ 
Βομτῖ6 Ὁ τοῦτο δ᾽ εἰ μὴ βούλεσϑε. -- 
τὰ ἱερὰ --- ἴθ δον οίμίθη αοροη- 
δίάη46. 80 |κῦ. ΟΠ] Ῥηοάθῃ 120 εἰς 
δὲ τὴν ἀκρόπολιν ἀνήνεγκεν. ὀκτα- 
πεσχίλιᾳ τάλαντα χωρὶς τῶν ἱερῶν. 

28. ὁποτέρῳ -- τῷ νόμῳ - θοὺ 
ΔΡΠΚΘΙ βίθιι πᾶπῇρ; μοὶ πότερος πιᾶᾷ 
ὁπότερος. ΡΙαίο Μόποι δι. 87} δια- 
φερέτω δὲ μηδὲν ἡμῖν ὁποτέρῳ ἂν 
τῷ ὀνόματι χρώμεϑα. ΛΟΒΟΠΙΝ. 8ε- 
σϑη Κιρϑίρι. 108 ϑεωρήσοτ᾽ αὐτὸν, 

1 

29 



"ηούκ ἀδικοῦντες ἀπολοῦνται. 

97 ἀλλ᾽ 

28 τὲς. 

οὔ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

νέσϑωσαν οἱ ἄνδρες κατὰ ἕνα ἕκαστον διῃρημένων τῆς ἡμέρας 

τριῶν μεθθνς ἑνὸς μὲν ἐν ᾧ συλ εσθυΝ ὑμᾶς δεῖ καὶ διαψη- 

φίζεσϑαι, ἐάν τε ἀδικεῖν δοκῶσιν ἐάν τε μὴ. ἑτέρου δ᾽ ἐν ᾧ 
21 κατηγορῆσαι, ἑτέρου δ᾽ ἐν ᾧ ἀπολογήσασϑαι. τούτων δὲ γι- 

γνομένων οὗ μὲν ἀδικοῦνέες τεύξονται. τῆς μεγίστης τιμωρίας, 

οὗ δ᾽ ἀναίτιοι ἐλευϑερωϑήσονται ὑφ᾽ ὑμῶν, ῶ ̓ ᾿ϑηναῖοι. καὶ 

ὑμεῖς δὲ κατὰ τὸν νόμον εὐσε- 

βοῦντες καὶ εὐορκοῦντες κρινεῖτε καὶ οὐ συμπολεμήσετε “α- 
κεδαιμονίοις τοὺς ἐκεένους ἑβδομήκοντα ναῦς ἀφελομένους καὶ 
νενικηκότας, τούτους ἀπολλύντες ἀκρίτους παρὰ τὸν νόμον. 

"0 τέ δὲ καὶ δεδιότες σφόδρα οὕτως ἐπείγεσϑε; ἢ μὴ οὐχ ὑμεῖς 
ὃν ἂν βούλησϑε ἀποκτείνητε καὶ ἐλευϑερώσητε, ἂν κατὰ τὸν 
νόμον κρίνητε, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν παρὰ τὸν νόμον, ὥσπερ Καλλί- 
ξενος τὴν βουλὴν ἔπεισεν εἰς τὸν δῆμον εἰσενεγκεῖν μιᾷ ψήφω; 

, ," 3 Ἶ 
ἴσως ἂν τινα καὶ οὐκ αἴτιον ὄντα ἀποκτείναιτε. μὲετα- 

μελήσει δὲ ὕστερον. ἀναμνήσϑητε ὡς ἀλγεινὸν καὶ ἀνωφελὲς 
ἤδη ἐστὶ, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ πεοὶ ϑανάτου ἀνθρώπου ἡμαρτηκό- 

μὴ ὁποτέρου τοῦ λόγου ἀλλ᾽ ὁποτέ- 
ρου τοῦ βίου ἐστίν. ---᾿ διηρημέ- 
νῶν --- μερῶν -- ἡ Δ ο] ἀ 6 πη] (6. 
Ταῦ ἴῃ 81. ΤΊ]ν6 11 δ᾽ 6.16 1} Ὁ 

18 ὕω «νος ἤθβρ. Τίαος 11, Σ μόρας 
διεὶλε ἐξ καὶ ἱππέων καὶ ὁπλιτῶν. 
Κυνορ. 1, 2, ὃ δώδεκα Περσῶν φυλαὶ 
διήρηνται. ὯΝ Α “Ἰιήρηται δὲ αὕτη 
ἡ ἀγοδὰ τέτταρα μέρη. ΥΊΙ], ὅ, 18, 

ῶ4,͵ οὐκ ον ϑανξει ἄἀπο- 
λοῦνται --- Ὦϊδ Νορ θη νΘΡῈ ΘΙ ἢ 
50 ἢν ΘΠ οι θοῖάθ ψουθοπ, νῖο ΤΙΝ. Ι, 
141 ὅταν μήτε βουλευτηρίῳ ἕ ἑνὶ χρώ- 
μενοι παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτελῶσιν 
[ἂν μήτε χρώμενοι --- μὴ ἐπιτελῶσιν. 
Εϑ δὶ ὑνῸ}}} χιὶ Ιθβθη; οὐκ ἀπολοῦνται. 

25. εὐορκοῦντες --- Μίι ΒοΖιιρ; 
«α΄ ἀθὴ Βάνρονοια, 1 Ὑ ΘΓ] 16] 65 
Πνἶ685: καὶ εϑηκοήσω τῶν ἀεὶ κρι- 
νόντων ἐμφρόνως, καὶ τοῖς ϑεσμοὶς 
τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι, καὶ οὕς- 
τινος ἂν ἄλλους τὸ πλῆϑος  ἴδρύ- 
σήῆται ὁμοφρόνως" καὶ ἂν τις ἀναιρῇ 
τοὺς ϑεσμοὺς ἢ μὴ πείϑηται, οὐκ 
ἐπιτρέ ψω, ὄμυνῶ ὃὲ καὶ μόνος καὶ 
μετὰ πάντων. ϑίο)», ΠΠον. 48, 48. -- 
ἑβδομήκοντα --- 4. 0, 85, 

. 5.5. ΄ 2.2 ΄ ᾿Ἶ ͵ ᾿ 
δεινὰ δ΄ ἂν ποιήσαιτε, εἰ “Αριστάρχῷ μὲν πρότερον τὸν 

{ 

20, ἢ --- πάγη! οι ὃ ἐδ τε ἃι5 ὃ - 
διότες ἐπείγεσϑ'ε. Ὁ1ο Ῥαν οὶ 
ἤ ἰϑι ριοβοίχί, αἰβ ἄγ θοροὶ(8. νΌυ ΠΟ. 
οἷπ 6ϑι1πιπιίον᾽ (ἐδρθ βία (ἰθὺ ΠΤ ΟΠ 
σοηδηηι. - ἀλλ᾽ οὐκ - Ζὶὶ ἀθηκθη 
δέδιτε. -- μιὰ ψήφῳ --- πᾶμη!ϊοι 
κρίνειν. 

27. Αἴ οἰ Δο βίοι βοϊιοῖηι ἀἴθ νἱο}- 
θΘΒΡΥΌΟΠ θη 6. ὅ.6116 θυ νι. Θά οι Ζι 
Κύμπηθη, ὑγθηῖ Π8} [ἰοϑὲ ἂν ἀποκτεί- 
νητε --- μεταμελήσῃ δὲ: ψΘηπ 1} 
Ἰοιημα πάθη ππἃ σΖιἃ ]} νὰ [΄- 
Βοῃυ ϊαϊὶρ δῖ, ὑὸ ἀτοὺ, ἀπ 55 Ρ6- 
γθαΐ Θ Οἢ ϑρᾷ 6 7,.830 δᾶ 6 ΚΙ. το 
ἀνωφελές ἔστι ᾿ιη}}10}} μὲ- 
ταμελῆσαι ὕστερον. --περὶ ϑανά- 
τοῦ --- Νβ)]. Ἰ)Θηηο5.}}, ρθρ;, μορί. 149 
συγχωρήσξται γὰρ ὑμὶν λῦσαι, περὶ 
ὧν αὐτὸς ἥμαρτεν. ΡΙαίο βεβοίζο :κ 
ὃ) 891] ἃ ἡμαρτήκχασι περὶ ϑεῶν τῆς 
ὄντως ουσίας. ἡμαρτηκότες 
τἷ ἀναμυνήσϑητε “ιι γουθίη θη, 

28, ΑΥὐἰβίανοοβ ροῦν σὰ ἰθὺ αὐὶ- 
500 ἸΙ5ο δὴ. θανίοὶ, ἡν ίοπο 411] οἷηθ 
{πιὰ η δυο ἰοὺ Αἰ ἢ Ἰβο δὴ Ὑ ου ἃ8- 
8πηρ ἀπνο ρϑβοίχι ππα Ζον νυ ὶ ἢ Πρ; 
65 ἤδιμθ8. ἀδν 400 Βεϊρ ον. ἢδίίο, 



ΒΛΑΛΗΝΙΚΔ. ἸΡ.. ὉἽ 

δῆμον καταλύοντι, εἶτα δὲ Οἰνόην προδιδόντι “Θηβαίοις πολε- 

μίοις οὔσιν ; ἔδοτε ἡμέραν ἀπολογήσασϑαι ῃ ἐβούλετο καὶ 

τἄλλα κατὰ τὸν νόμον προὔϑετε, τοὺς δὲ στρατηγοὺς τοὺς 

πάντα ὑμῖν κατὰ γνώμην πράξαντας, νικήσαντας δὲ τοὺς πο-' 
᾿λεμίους, τῶν αὐτῶν τούτων ἀποστερήσετε. μὴ ὑμεῖς γε. 

᾿“ϑηναῖοι, ἀλλ᾽ ἑαυτῶν ὄντας τοὺς νόμους, δι᾿ οὖς ἄμα 

μέγιστοί ἐστε, φυλάττοντες, ἄνευ τούτων μηδὲν πράττειν πει- 
- 2 , ᾿Ν ΡΒ. ΕΟ δια ν ΄ 2.ὦ . 

ρᾶσϑε. ἐπανέλϑετε δὲ καὶ ἐπ᾿ αὐτὰ τὰ πραγματὰ καϑ' α καὶ 

αὖ ἁμαρτίαι δοκοῦσι γεγενῆσϑαι τοῖς στρατηγοῖς. ἐπεὶ γὰρ 
κρατήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ εἰς τὴν γῆν κατέπλευσαν, Ζιομέδων 
μὲν ἐκέλευεν ἀναχϑέντας ἐπὶ κέρως ἅπαντας ἀναιρεῖσϑαι τὰ 
ναυάγια καὶ τοὺς ναυαγοὺς, Ἐρασινίδης δὲ ἐπὶ τοὺς πρὸς Μυ- 
τιλήνην πολεμίους τὴν ταχίστην πλεῖν ἅπαντας" Θράσυλλος 
δ᾽ ἀμφότερα ἔφη γενέσθαι, ἂν τὰς μὲν αὐτοῦ καταλίπωσι, 
ταῖς δὲ ἐπὶ τοὺς πολεμίους πλέωσι" 

-»-“Ἢ - “ » ς » ,ὕ - 

καταλιπεῖν τρεῖς ναῦς ἕκαστον ἐκ τῆς αὐτοῦ συμμορίας, τῶν 

ΑΙΒ. αἴθ86 Βδρίθυπηρ τον οοϑινχί 
γγπΡ6, Πομι διὸ ἀν Βυῦϑϑαρ ΤΙ] ἐθν 
400, ππίον πη θη ἜΝ ἌΙΒί ΓΟ ΠΟ5, 
ἄδν 9 ὈΙΒΠΘΥΟΘΥ Θιναίορς ον ΑἰΠ6- 
ΠΟΙ ἴ ἄ6η) 6 βίϊρίθη Οοη06 ἢ (ον 
Ἰυδοιίβοπθη ατἄηζο οἰπρ αβΒ6  ὑνὰγ 6 
πη ἀδὴ (556 1|06 ἃἂῃὴ (ἰ6 ΤΠΘΡΆΠΘΥ 
ΨΘΥΓΙΘ (ἢ). . ΤΙακγά. ΝΠ], 90 α, 98. 
ΤΡ ν᾽ ἄθη ΠΟΥ οὐ ΠΟ ῬΊΌΖΘ55. ἰδὲ 
Β0ηδὲ ἴθ 8 Ὀοκαμηΐ, -- καταλύ- 
οντι -- προδιδόντι,. Ὀΐο ΡαΑν- 
οἰρία Ῥυδθβθη 8. τὴῖί ἤθη ΒΕρΥ ἀον 
θ᾽] θη θη ρθη βοΠΔ ἢ ον 465. Ὀ]ο]- 
"οπάθη ζιβίαηηοβ: ὅθ Νουηῖοἢ- 

Ἐπ ἀσ᾽ ΕΥΥ  Π ὙΡῚ Ἱ, 90, 
ΜΠ, 8, 8. -- τὸν δῆμον τι σὴν 
δημοκρατέαν. 
ΜΙ: 98, 

29. μὴ ὑμεῖς γε δὰ εὐβἄῃζθῃ 
ποιεῖτε ταῦτα. -- ξαυτῶν --- 
ἡμῶν αὐτῶν 8. 1,28. Πῖο ΘοδοίΖο, 
ὅ16 1ῃγ 56]ρδὶ ΟΝ Ἰια}ἱ, Πα]ίοι, -- 
μάλιστα ΖΝ ̓ Ηδενορμθθαηρ, νοι δι᾽ 
οὺς, ἰηἀθηὶ αἶα (ἰθβοίζθ ἢϊοῃΐ ἀοὺ 
οἰπζίρο, ἀθον ἀδὺ θοἀοαίοηάδία αὐππα 
ἄκνοι βἰπα, 855 416 ΑἸΠΘΠΟΥ 560} 
ΒΤΌΒΒ σονουάθι. ἈΠᾺΠΡ 52 
παντῶν λεγόμενοι εἶναι μάλιστα ψνυ- 

᾿ατὸς πολεμικώτατοι. --- ἐπὶ κέρως 

- δῖε Απἰβίθ! μι προ ἴῃ οἴη [υ]ηἴ6, 80 

Χ 6). Τηι. ΠΙ|, 81: 

4455 δἰ ΟΠ 1 ΠῚ ἴον ἀθὰ ἀη θυ βίθῃι; 
516 501Π6Πη 4180 8116 ἴῃ. Ϊᾶπρον ἢ 6᾽Π1ο 
ἸΗΠΔπ5 ΔΓ θη... πτὴ αἴθ Ψ ον ηο ΠἸοί 6 
Δι Γι ΠΟΙ ΠΊΘῊ, ΜρΊ. Ζιι ὙΙ, 3, 80. Τπακ. 
Π. 90 κατὰ “μίαν ἐπὶ κέρως παρα- 
πλέοντες. - - πρὸς Μυτιλήνην 
--- ον Δοοιιβαίν ἄπτοὶ οἷημο Δί νοὴ 
Αβϑι μη]! ἃπ ἀ5. νορθιηὶ πλεῖν, 
γοΩ]. φκὰὶ ΠῚ,1, 22, -- γενέσϑαι 
Ποῦ Δογίϑέ ἅῖιὸ ἢ ἴῃ ἄονὺ Βοάοαίιηρ 
ἄρββθη, νγᾶϑ. οὐὔβϑί οἰηἰγοίθῃ 5011. Ρ[αίο 
Ρτοίαρ;, 5, 9106 ἐπιϑυμεῖν δέ μοι 
ΓΑΕ ἐλλόγιμος γενέσϑαι ἐν τῇ πο- 

λει, τοῦτο δὲ οἴεταί οἵ μάλιστα γε- 
νέσϑαι, εἰ σοὶ συγγένοιτο. ΝΟ]. “ιι 
ΟἿΣ. 

80. δοξάντων τούτων --- ἐὰν 
ταῦτα δόξη. Ῥϊὸ 50η8ι σεθνΐαο]- 
ΠῸΠ6 ΕΌΥΏ ἦ65. ἃρβοϊαίθη ΝΟΠΪηδΠν 
δόξαντα ταῦτα νγᾶΐ ἀἴθβοῦ Πυροί]ο- 
(Βομθη Βοαθηίπηο ορθ. ΠἾΟ] Δ Π- 
γγοπᾶθαν. ὙΕ]. ΣᾺ 56; ΖΑ. τὸ 
καταλιπεῖν --- αὈπᾶηοὶο νοὴ ἔφη. 
-- συμμορίας -- Π πίοι “δγιμπιουίῃ 
ἰδέ πἴου ἢ} αἴθ ΑΕ] Παπρ ον ΕἸ οἱ ο 
Ζζιι νϑυβίθῃθη, νγθ]οΠ6. 5ῖ0 ἢ πηΐον ἀ 6) 
θοβοπάογθη ΒΘ 61} οἴηθ8 Ἰθάθη διίγαίο- 
σ6η Βοΐαπα ; ἃ αἴθ τὴν Θ᾽] οἰ οΠθιὴ Νὰ- 
6 ὈΟηδηηίθη ΡΟ Πρ ΠΡῸ ἢ ΨῸ} 
Βἤγοουη. Ζῆν σοτηδί 5011 [ΠΟ ΠΟ Α π8- 

ΑἾ 

καὶ δοξαντῶν τούτων 80 



ἤω ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

στρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων καὶ τὰς τῶν ταξιάρχων δέκα καὶ τὰς 
τῶν Σαμίων δέκα καὶ τὰς τῶν ναυάρχων τρεῖς" αὗται ἅπασαι 

γίγνονται ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα, τέτταρες περὶ ἑκάστην ναῦν 
“τῶν ἀπολωλυιῶν δώδεκα οὐσῶν. τῶν δὲ καταλειφϑέντων᾽ 

τριηράρχων ἦσαν καὶ Θρασύβουλος καὶ Θηραμένης. ὃς ἐν τῇ 
προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ κατηγόρει τῶν στρατηγῶν. ταῖς δὲ ἄλλαις 
ναυσὶν ἔπλεον ἐπὶ τὰς πολεμίας. τί τούτων οὐχ ἱκανῶς καὶ 
καλῶς ἔπραξαν; οὐκοῦν δίκαιον τὰ μὲν πρὸς τοὺς πολεμίους 
(ἡ καλῶς πραχϑέντα τοὺς πρὸς τούτους ταχϑέντας ὑπέχειν 
λόγον, τοὺς δὲ πρὸς τὴν ἀναίρεσιν, μὴ ποιήσαντας ἃ οἵ στρα- 

85 τηγοὶ ἐκέλευσαν, διότι οὐκ ἀνείλοντο κφένεσϑαι. τοσοῦτον δ᾽ 
ἔχω εἰπεῖν ὑπὲρ ἀμφοτέρων ὅτι ὁ χειμὼν διεκώλυσε μηδὲν 

πρᾶξαι ὧν οἵ στρατ ηγοὶ παφεσκευάσαντο. τούτων δὲ μάρτυρες οὗ 
σωϑέντες ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ὧν εἷς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν 
ἐπὶ καταδύσης νεὼς διασωθεὶς, ὃν κελεύουσι τῇ αὐτῇ ψήφῳ 
κρίνεσϑαι, καὶ αὐτὸν τότε δεόμενον ἀναιρέσεως, ἢπερ τοὺς οὐ 

88 πράξαντας τὰ προσταχϑέντα. μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, 

ἀντὶ μὲν τῆς νίκης καὶ τῆς εὐτυχίας ὅμοια ποιήσητε τοῖς ἡττη- 
μένοις τε καὶ ἀτυχοῦσιν, ἀντὶ δὲ τῶν ἐκ θεοῦ ἀναγκαίων ἀγνω- 
μονεῖν δόξητε, προδοσίαν καταγνόντες ἀντὶ τῆς ἀδυναμίας. 

οὐχ ἱκανοὺς γενομένους διὰ τὸν χειμῶνα πρᾶξαι τὰ προσταχ- 
ϑέντα᾽ ἀλλὰ πολὺ δικαιότερον στεφάνοις γεραίρειν τοὺς νι- 
κῶντας ἢ) ϑανάτῳ ξημιοῦν πονηροῖς ἀνθρώποις πειϑομένους. 

94 Ταῦτ᾽ εἰπὼν Εὐρυπτόλεμος ἔγοαψε γνώμην κατὰ τὸ 
Καννωνοῦ ψήφισμα κρίνεσϑαι τοὺς ἄνδρας δίχα ἕκαστον" ἡ 

εἰὐδίθπηρ οδἷποῦ. Βοβιϊ μη. Αηζᾶμ! ἐντεῦϑεν γενόμενον ἔξεστι μὲν τὸ 
ΘΠ ΠΡ Καῖ Πΐθν ἢΐοΠ! ροάδοιμ! ννον- ἅδεῖον αἰτιᾶσϑαι. 
ἀδη, ἃ 50[0Π 6. ΒΥ ΠΟΥ Θ ουδὲ ἰὴ 4. 20. ἷ . : 

99, εἷς --- [,γϑϊ85 η80]} Πιοάον ΧΠΙ 
 ν.. (δ νι οἰ ΠΡ ΡΙ ΟΠ οί γνγθη. --- 5 ᾿ , 

τῶν ταξιάρχων κτξ. 8. 6, 29. --- 99. καταδυσηθ τ ποσὰ σρθο. 
δώδεκα οὐσῶν -- 6 Ζ84}} ἀν 383. ὅμοια -- ἀτυχοῦσιν -- 
τ ρΘ ΠΡ 6 ΒΟΠΙ 6 θοίτιιρ πο Παρ 61. αἴσῃ σα Παμὶς ἔν ἀθὴ 51δρ; 
0, 94. ἔα πη χυν πη ζὶρ ; ἡ ἈΠ υβομοῖη- πη 4ἃ5 (Ἰ ἰοἰς 850, ννῖθ ἢν σΘρο εἶθ 
Ἰ1οῖν ἰδὲ πῖον τὰν νὸ «ὁη ΒΟ} "Πρ. ἀἴθ νοῦν ὶ, υνό! 6. θοβίθρι βία πε 1}- 
Βθάο, 416 510}. πο ο}} πδ0}} 6. ΒΟ Δ 0} σθὴ ΡΊα. νϑυίθ!ι Πα θθὴ, ἀπε ρἸδαθοί 
ἄθρουν ἄθηὶ 886. ου ἴθι ἀπὰ ἀ6- ηἴοθῦ, βίαι 65. [ἂν οἷηθ Εὔριηρ 6. 
ἤθη. Μαμηβοα  ποο]ῖ ᾿ᾶτι6. οογοίίοι (διίου. χιὶ Πα] θη, ἀ8885 [θΐ6, ἀἷδ 
νου θη Κὔμηρῃ. ΔΊ556. δία θ. ρονθβθη βἰηά, θη ἴ}- 
81.τὰ---πραχϑέντα --- Λοοιϑα- 6 ἀἰρυυδευ οὐ. Ααὐιγᾶρ σὲ ν Π  }- 

εἰν ον Βοχίθ τ ρ, βία! 6168 4 Θυ- Ὑ8Ὴ, παμδε σοιιαπάοια μαῦθα. --,εοὺς 
νν Θ 6 (ἰδηοιϊνβ. πδ 0 ἢ λόγον ὑπ- νικῶντας ὍὌνἤοοι, πειδλιομένους 
ἔχειν. Υρ]. ΥἹΙΙ, ὅ, 12 Τό γε μὴν ϑυβῆ]εοι σι ξημιοῦν. ' 

ΒΡ... ..... 



ἘΛΛΗΝΙΚΛ. 1,7. 11,1. 53 

δὲ τῆς βουλῆς ἣν μιᾷ ψήφῳ ἅπαντας κρίνειν. τούτων δὲ δια- 
χειροτονουμένων τὸ μὲν πρῶτον ἔκριναν τὴν Εὐρυπτολέμου᾽ 
ὑπομοσαμένου δὲ Μενεκλέους καὶ πάλιν διαχειροτονίας γενο- 
μένης ἔκριναν τὴν τῆς βουλῆς. καὶ μετὰ ταῦτα κατεψηφίσαντο 
τῶν ναυμαχησάντῶν στρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων" ἀπέϑανον δὲ οἵ 
παρόντες ἐδ: καὶ οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον μετέμελε τοῖς ᾿᾽4ϑη- 8ῦ 

ναίοις, καὶ ἐψηφίσαντο, οἵτινες τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν, προ- 
βολὰς αὐτῶν εἶναι, καὶ ἐγγυητὰς καταστῆσαι. ἕως ἂν κριϑῶσιν. 
εἶναι δὲ καὶ Καλλίξενον τούτων. προὐβλήϑησαν δὲ καὶ ἄλλοι 
τέτταρες. καὶ ἐδέϑησαν ὑπὸ τῶν ἐγγυησαμένων. ὕστερον 'δὲ 

στάσεώς τινὸς γενομένης, ἐν ἡ Κλεοφῶν ἀπέϑανεν, ἀπέδρασαν 

οὗτοι, πρὶν κριϑῆναι" Καλλίξενος δὲ κατελθὼν ὅτε καὶ οἵ ἐκ 

Πειραιῶς εἰς τὸ ἄστυ, μισούμενος ὑπὸ πάντων λιμῷ ἀπέϑανεν. 

Β. 

᾿ » 5» ᾿ ῳ 9 ᾿ : » ᾽ 

Οἱ δὲ ἐν τῇ Χίῳ μετὰ τοῦ ᾿Ετεονίκου στρατιῶται ὄντες, 
, Α 5, Ε] - δ’ ’ 

ἕως μὲν ϑέρος ἣν, ἀπὸ τὲ τῆς ὥρας ἐτρέφοντο καὶ ἐργαξόμενοι 

94, ὑπομοσαμένου --- Εν νοῖ- 
Ιαησίθ πηίογ οἰηθη γοῦν ἃ Π 46, θη 6Γ 
ἄγοι οεἴπθη ΕἸά θοκνἃ ριο, Αὐιϑδϑϑίζιηρ, 
65 ν δ γθη5, Δ ΠΟΘ  ΠΠ1Οἷν ππίοτ- 
ὈγΔΘΟἢ ΟΡ ἴθ ΑἸ ϑ(! πη πηπηρ᾽ 56} 08 (ἀὰ- 
πον 45 Ρνᾶβϑηβ διαχειροτονουμένωνῚ, 
ἰπ θη ΕΓ ἰγροπα 6] Πθὴ Οναπηά, 
εἶπ Κίοσο ψαρσθη {Πρ 6560 2]10}}κοὶϊ ἴῃ 
ἄθπὶ ΡΠ γοη. οἰ ηΖαγ οί οΠθη, σοἰἑοπὰ 
τη δΔοΠίο. 

90. μετέμελε --- ἰηάεπι 56. αἶο 
Οὐβθισν! ἀν! ρ Κοὶὶ (65 {Π0|116}15 ΘΠ 58 Π0 1]. 
ΡΙαίο ἈΡΟΙ. ὅοον, 8. 92} τοὺς δέκα 
στρατηγοὺς, τοὺς οὐκ ἀνελομένους 
τοὺς ἐκ τῆς ναυμαχίας, ἐβουλεύσασϑε 
ἀϑιρόους Ἀρένειν, παρανόμως, ὡς ἐν 

τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ πᾶσιν ὑμὶν ἔδο- 
ἕεν. - προβολὰς -- δῖ ΔῃκΙαρο 
γγΘΘῸ οἶπὸ5. ΜΟΥ ΟΠ Θη5,), ἋἀΓῸ]] ἀπ 
ἄον ϑίδαιί βο δι θΘη Δ} Π 16 Ποῖ δι, 1ἢ 
ἄἀον νῷ Δηροῦνδοη!, (855 516. ζιιθυβί 
8ἃη 488 ΨΟΙΚ σοϊαηρί, ἀπὰ ννόπ ἀἴ65 
ἄθη Απροκαρίοπ ἔν βόα] αἴρ ον καπηὶ 

παι, σαν Θηρ, ρθη Εἰ δοθἰ ἀπηρ ἃ 
ΠΝ ογἀθπα!οιθα. Θουίομί 6 56} 1, 
ὕστερον δὲ --- ἴἰπὶ 7. 408. 
Κλεοφῶν --- οἴη Ποιμαρορθ, 6. ἴπ 
ἄθῃ ᾿Ἰοἰσίθη 9 ῃγο 465. ρΘΙΟΡρΟ ἢ ο51- 
ΒΌΠ6η Κυϊθρ8. οἷη ὈΘΒΟΠ Θ᾽ Ὲ5 ΑΠΒΘΠ ΘΗ 
ουαηρὶ Παίίθ, ἀπ σόροι ἀ16 οἰ ραι- 
ΟΠ 506. Ῥαγίοὶ οἰ [τὶρ ἀρθοϊίθίο, ΑΙ5 
π8 0} (ον ΟΠ ον οἱ Αἱροϑροίδηιοϊ 
ΑἸΠθπ νοὴ θη ὥραγίδηθγη ᾿οαρον 
γγαγαο, πα αἴθ ΟἸΙραγοῃθη ἴπν Παπρί 
ΘΥοθθ πη, ἢ6] ἀπο) ΚΙΘΟΡΠ ΟΠ 818 οἴῃ 
Ορίον. ἀθύβοθθη ἴῃ ΕὈΪρΘ οἷποῦ Απ- 
ΙΠὰρ6 ψϑροη Δ ογαρϑαμηηρ' 56 ΠΟ 
γᾶ νβοθθη ὨΙΘπβίρ ΠΊοῆ , ΠΤ ν 5185 ρθρ.. 
Αρογ, 12. 

ἀνοῖιίοϑβ ΒΗ. 

Ι, 1. Εἰοομῖκοβ Παίί6 δοῖπο ΕἸοίί6 
ΠΔ 0} ΟΠ ἶο5. σθβομίοιί ππα βϑίη [8 πη6- 

ΠΘ 6 πΠΉ0 ἢ ΜοιΠγηηηᾶ ροοίαμνι (1,0, 98), 
1155 510} 450 ἘΡΕῚ 5618. Ζ1Γ ῬΊοίί6 

θΘρΟθθη Πάροη, -- ἀπὸ τῆς ὥρας 

γω--ἰ 
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αἰσϑοῦ κατὰ τὴν χώραν᾽ 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

" "ὦ αἱ ᾿ δ κ . 
ἐπεὶ δὲ χειμῶν ἐγένετο παι πρῃφήν 

οὐκ εἶχον γυμνοί τε σαν καὶ ἀνυπόδητοι, συνίσταντο ἀλλήλοις 

καὶ συνετίϑεντο ὡς τῇ Χίῳ ἐπιϑησόμενοι" οἷς δὲ ταῦτα ἀρέ- 
σχοι κάλαμον φέρειν ἐδόχει, ἵνα ἀλλήλους μάϑοιεν ὁπόσοι 

εἴησαν. πυϑύμενος δὲ τὸ σύνϑημα ὁ Ἐτεόνικος, ἀπόρως μὲν. 
εἶχε τί χρῶτο τῷ πράγματι διὰ τὸ πλῆϑος τῶν καλαμηφόρων" 
τὸ τὲ γὰρ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἐπιχειρῆσαι σφαλερὸν ἐδόκει εἶναι. 
μὴ εἰς τὰ ὅπλα ὁρμήσωσι καὶ τὴν πόλιν κατασχόντες καὶ πο- 
λέμιοι γενόμενοι ἀπολέσωσι πάντα τὰ πράγματα, ἂν κρατήσωσι. 
τό τ᾽ αὖ ἀπολλύναι ἀνθρώπους συμμάχους πολλοὺς δεινὸν 
ἐφαένετο εἶναι, μή τινα καὶ εἰς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας διαβολὴν. 
σχοῖεν καὶ οἵ στρατιῶται δύσνοι πρὸς τὰ πράγματα ὦσιν" 

8 ἀναλαβὼν δὲ μεϑ' ἑαυτοῦ ἄνδρας πεντεκαίδεκα ἐγχειρίδια ἔχον - 
τας ἐπορεύετο κατὰ τὴν πόλιν, καὶ ἐντυχῶν τινι ὀφϑαλμιῶντι 
ἀνθρώπῳ ἀπιόντι ἐξ ἰατρείου, κάλαμον ἔχοντι, ἀπέκτεινε. 

4 ϑορύβου δὲ γενομένου καὶ ἐρωτώντων τινῶν διὰ τί ἀπέϑανεν 
ὁ ἄνϑρωπος, παραγγέλλειν ἐκέλευεν ὁ Ἐτεόνικος, ὅτι τὸν κά- 
λαμον εἶχε. 

Ν ἃ ν , ᾽ ,᾿͵ ’, Ω, 

κατὰ δὲ τὴν παραγγελίαν ἐρρίπτουν πάντες ὅσοι 
" τ ΄ τοι δον Ά, ΄ ᾿ ἂν Ψ ,᾿͵ ᾽" 

εἶχον τοὺς καλαμους. ἀεὶ ὁ ἀκούων δεδιὼς μη ὀφϑείη ἔχων. 

μετὰ δὲ ταῦτα ὁ Ἐτεόνικος συγκαλέσας τοὺς Χίους χρήματα 

ἐκέλευσε συνενεγκεῖν, ὅπως οἱ ναῦται λάβωσι μισϑὸν καὶ μὴ 
΄, ,ὔ πε ον ᾧ ΨΥ πε γι - ἫΝ ᾿ ᾽ ι οὖ δι 

νεωτερίσωσέ τι" οἵ δὲ εἰσήνεγκαν" ἀμα δὲ εἰς τὰς ναῦς ἐσήμηνεν 
εἰσβαίνειν" 

-- ἃ. '. νοῃ ἄθη. ΒΥ Π]Ποἤΐθη, τῦῖθ 816 
αἴο 7 ΠΡ ϑζοῖς Ὀυδοῃίθ. 16 ψουΡρὰ: [6- 
βοὴ νοι οὐνγὰβ ζῆν, τρέφεσθαι, γνον- 
ΠῚ ΒΡ ὅμα ρα ας ἀπὸ ΘΟΠΒ ΡΕΪΘΥῚ : 
θ, 15; ΜΠ ἢ βίος ἀπό ϑαλάτ. 
πῆρ. ἐθε ΠῚ], 2, 11. Ζτ βθιπον- 
κοι ἰδι ἀἴ6 ῬάνΆ ΠΟ 5:6 Πα; νοι ἀπὸ τῆς 
ὥρας ηλϊί, 6} ῬΑΡΠοΙΡ ἐρ᾽ γαξόμε νοι. 

2, τί χρῶτο τῷ πράγματι -- 
ννΐο ΟΥ 510}. ἴῃ Ἃ6Υ. ὅ8016 νϑι]ι]ίθη 
501Π. ΠῚ, ὅ, 1 ἀπορῶν τί χρῷτο 
τοῖς πράγμασι. Ἐἰπ χὰ χρῆσϑαι ἰη- 
σιροί σίου Ασοπβαίν οἷηθ8. ΡΡΟΠΟΙΊΟΙΙ 
ΜΝ ΡΙοΠοιηϊ δ δα ]θοιῖνϑ ἴηι Ναί  ιιΠη 
ΒΟ ΖοϊοΠηοί ὑπ 2: ἐνηξ γοχιῖι (65 
αφὈναιοἢ8.... ο, 11,.4, 857:: υπὰ τὰ 
κι 1ῦς:- μὴ παν σφαλερόν 
πηι παρ δεινον ΘΘΘῺ (65 ἀατνίῃ 

ΠΠοροπάίοη Βορυ  ΠῸΒ: ΒΟΒΟΡΡ 55. ΘΡΡο- 

σοηᾷ, -- συμμάχους -- ἴο ἱπὶ 

προσιὼν δὲ ἐν μέρει παρ᾽ ἑκάστην ναῦν παρεϑάρ- 

5ρασι ἴβοῃθη ἤροντο ΡΟ Πα ΠΟ. ἃπ ον 
 ΟΡβο ιν ὅρα ΤῊ Οἱ! ΠΆΠμΠ6 1. --- δια- 
βολὴν σχοῖεν --- (ἃ. 55 516 (πᾶπι- 
10 ἢ Ηλαι τὰς ἃ Ὁ} 6 Ναοπνθάο 
[ὅπ ἀθ Πῖ6 Νουθίπάιιηρ νῖθ αὖ- 
τίαν ἐλίβουτα θοΒο μα] αϊρὶ νογάθῃ ς {πῸ 
(ηβίνποίίοη. υνὶθ διαβάλλεσϑαι, ῬΙαίυ 
Β68ρ. ὟΙ1. 5.. 889 ο εἰς τοὺς ἄλλους 
διαβέβληνται, πὶ ΠΙ, ὅ, 2. 

4. ἀεὶ ὁ ἀκούων κΞΞ Ἰεῖοι, 80 
τνὶο ΟΡ. 65 ῦνίο, 6 Νομιηϊμαιὶν ἃ 15 
Αρροβίιϊοι. χὰ πάντες, ἄθυ Βίηρααν, 
τ} ἀ5 ΒΟμΘπ ἢ 1605. οἰ Ζο μοἢ. ἃ 5 
ΘοΘιΡο μη ν0) ἀθὴ πάθη ἀλνΖιβί θη, 
Κγνορ. ΥἹ, 1,42 ταῦτα γὰρ ἀκούον- 
τὲς ἧττον ἂν παντὶ σϑένει ἀϑροί- 
ζοιντο, ἕκαστός τις φοβούμενος καὶ 
περὶ τῶν οἴκοι. 

ὅ. ἐν μέρει -- ον Βοῖθο πδ 0 ἢ, 
ὙΠ, 1,14, 850. ἀπο κατὰ μέρος ΥἹΙ, 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πη):|. δῦ 

’ ς “" 2 ς᾿ ΒΕ  κ 

ρυνέ τε καὶ παρήνει πολλὰ, ὡς τοῦ γεγενημένον οὐδὲν εἰδώς, 

καὶ μισϑὸν ἑκάστῳ μηνὸς διέδωκε. 
Ἁ Ν » τῷ κ 

μὲτὰ δὲ ταῦτα οἵ Χῖοι καὶ ὁ 

οἱ ἄλλοι σύμμαχοι συλλεγέντες εἰς Ἄφεσον ἐβουλεύσαντο περὶ 
τῶν ἐνεστηκότων πραγμάτων πέμπειν εἰς “ακεδαίμονα πρέδ: 
βεις ταῦτά τὲ ἐροῦντας καὶ “ύσανδφον αἰτήσοντας ἐπὶ τὰς 

ναῦς, εὖ φερόμενον παρὰ τοῖς συμμάχοις κατὰ τὴν σρομέραν 
ναυαρχίαν, ὅτε καὶ τὴν ἐν Νοτίῳ ἐνίκησε ναυμαχίαν. καὶ ἀπε- Ἵ 
πέμφϑησαν πρέσβεις, σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ παρὰ Κύρου ταὐτὰ 
λέγοντες ἄγγελοι. οὗ δὲ “ακεδαιμόνιοι ἔδοσαν τὸν “υὐσανδρον 

ἰν 

ὡς ἐπιστολέα, ναύαρχον δὲ ΄Ζρακον᾽ 
Ἁ ’ “ , “ 

τας μέντοι ναὺς παρέδοσαν “υσαν- 
᾿ 5. Ὁ. Αἰ 

τον αὐτον ναυσρχὲειν 

οὐ γὰρ νόμος αὐτοῖς δὶς 

δρῳ [, ἐτῶν ἤδη τῷ πολέμῳ πέντε καὶ εἴκοσι παρεληλυϑότων)]. 
Τούτῳ δὲ τῷ ἐνιαυτῷ καὶ Κῦρος ἀπέκτεινεν Αὐτοβοισάκην 8 

καὶ Μιτραῖον, υἱεῖς ὄντας τῆς ΖΙαρδιαίου ἀδελφῆς τῆς τοῦ 

Ξέρξου τοῦ “]αρείου πατρὺς, ὅτι αὐτῷ ἀπαντῶντες οὐ διέωσαν 
διὰ τῆς κύρηβ τὰς χεῖραρ, ἣ ποιοῦσι βασιλεῖ μόνον᾽ ἢ δὲ κύρη 
ἐστὶ μακρότερον ἢ χειρὶς; ἐν ἡ τὴν χεῖρα ἔχων οὐδὲν ἂν δύναιτο 

ποιῆσαι." Ἱεραμένης μὲν οὖν καὶ ἡ γυνὴ ἔλεγον πρὸς Δ ρ δερίοαι9 

δεινὸν εἶναι εἰ περιόψεται τὴν λίαν ὕβοιν τούτου" ὁ δὲ αὐτὸν 

μεταπέμπεται ὡς ἀρρωστῶν, πέμψας ἀγγέλους. 

1, 24, --- τοῦ γεγενημένου -- 
γῸη (ογ. Ψουβον ὄγιιηρ,. ιἐ- 
δῶκε --- Ὀῖ6 Ρυᾶροβιιίοη. δεο οϑῃὶ 
«πα ἀΐθ νον πρι! πη 465 ΡΆΠΖΘη 801- 
465, νίῖθ καὶ 15,.50 4855 Ζι ἕγάζστῳ 
(5. οἰ πο ἢ 6 ψΕξδυι ἔδωκε ἀκνδι5 
σὰ ΘΠ ΠΟ 6η ἰβί. Υ6]. ΔΠΔΡ. ν, ὁ, 4 
τὴν δεκάτην διέλαβον οἵ στρατηγοὶ 
τὸ μέρος ἕκαστος. 

οΥ ς ἣν τὰ ἐνεστηκότα 
πράγματα. -- εὐφερόμενον - 
πη σαΐθη Βα βίθθπά. [)ὰ5 
(ἰδ βθη ποῖ! 1, ὅ, 17 πονήρως φερό- 
μενος. ΝΕ]. ἄπροβοη σα ΠΠ, 4, 26, --- 
τὴν -- ναυμαχίαν - 81 Ι, ὅ, 14. 

Ἴ, ἐπιστολέα --- Ν᾽ 21} ἸΣ 1.2». 
οὐ γὰρ νῦμος ΞΞΞ 65. 1ϑί. ἅη686- 

Βϑί! 0}, ννῖθ βοπϑί οὐ νομίξεται 
4, 90. 

8. αρειαέίου --- Ὀίο56 ΕΌΥ 465 
ΝΑηΊΘη5 ΠάγΘι5 ἰδ ϑοηϑὶ πίοι 
Ὀγἄπομ! οι ; ΝΥ. Ὀιηάονῖ πᾶ!ι Ζ“αριαῖος 
[ἂν ἀϊθ υἱοῃίΐϊσα Εου. 16 8616 

----.- 

89- 

Βοποῖαί ἄρουπαπρι νϑγάθνθι Ζιι 5611, 
ἄθπη ἄθν Ναίον (65 Π)άγθιιβ δύ ποι 
ΧρΥχΧοθβ,) Β0Π 6] ΘΓ ΑὙΆΧΟΥΧΘΒ, π1Π4] νγΘ ἢ 
Ἶθθ γαπ ἀἷθ δοῦν βίον. 685. Πᾶγθιιϑ 
τπ ΤΟΟΠίΘΥ 65 ΧΟΥΧΟΒ ψγὰγΓ, 50 ἰδί 
65 ἀθονΠ 5ϑιρ, Ἰοιχίογθπ ἃ15 ναί (65 
Π)αύθιιβ σῖὶ ΒΘ Ζοίομπθη. -- διέωσαν 
-- ὕθθον. αἴ1686. 516 Κγνορ. ΥἼΙ, ὁ, Ι0 
Καὶ οἵ ἵἱππεὲς δὲ πάντες παρῆσαν 
καταβεβηκότες ἀπὸ τῶν ἵππων, καὶ 
διειρχότες τὰς χεῖρας διὰ τῶν καν- 
δύων. ὥσπερ καὶ νῦν διείρουσιν, 
ὅταν ὁρᾷ βασιλεύς. --- ἔχων --- πᾶτη- 
ΠΙῸἢ τὶς. 50 ἤπάθδι δῖοι 485. ᾿η6ῇπί(ς 
τη 8Ππ ἄὐτο αἴθ ἀτιιθ Ρουβοη 5΄ηρ. 
ἴῃ ψουθιπάπηρ πλϊΐ οἴη θη ῬΑ οὶΡ 85- 
δοανίοκι 860} Οοηνῖν, 1,8 εὐϑὺς μὲν 
οὖν ἐννοήσας. τὰ γιγνόμενα ἡγήσαιτ΄ , 
ἂν φύσει βασιλικόν τι τὸ καλλος 
εἶναι. ὙρΙ. ΠΙ, 1, 19. 

9, Ἱεραμένης --- ΜΜΆΠΙΒΟΠΘΙΉΠ101] 
Ἃον Ναίθν. ἀθ5. Απίοθοίβαϊζοβ απα Μ|- 
{γα ῖ08. 
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ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ὦ ᾽ " τ ᾿ 

Τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει. [ἐπὶ ᾿ρχύτα μὲν ἐφορεύοντος, ἄρχον- 
τος δ᾽ ἐν ᾿ϑήναις ᾿Δλεξίου.] “ύσανδρος ἀφικόμενος εἰς Ἔφεσον 
μετεπέμψατο ᾿Ετεόνικον ἐκ Χίου σὺν ταῖς ναυσὶ. καὶ τὰς ἄλλας 

πάσας συνήϑροισεν, εἴ πού τις ἦν. καὶ ταύτας τε ἐπεσκεύαξε 
11 καὶ ἄλλας ἐν ᾿ἀντάνδρῳ ἐναυπηγεῖτο. ἐλθὼν δὲ παρὰ Κῦρον 
χρήματα ἤτει Ἶ 

ζ 3 - - 3 [χὴ Ν Ἁ Σ , ᾽ 

ο δ᾽ αὐτῷ εἶπεν οτι τὰ μὲν παρὰ βασιλέως αν - 
, ᾿» . , » Γ [χ σ' “ 

λωμεένα εἴη. καὶ ἔτι πλείω πολλῷ, δεικνυῶν ὁσα ξκαστοςτώνναυ- 
΄ " ΄ 3. ἴδ Ἁ ἣν ς 

12) ἄρχων ἔχοι. ὅμως δ᾽ ἔδωκε. λαβὼν δὲ ὁ “ὐσανδρος τἀργύριον. 
Ἁ ΄ 

ἐπὶ τὰς τριήρεις τριηράρχους ἐπέστησε καὶ τοῖς ναύταις τὸν 
2 

ὀφειλόμενον μισϑὸν ἀπέδωκε. παρεσκευάξοντο δὲ καὶ οἵ τῶν 
3 Ν Ἁ - 

“΄ϑηναίων στρατηγοὶ πρὸς τὸ ναυτικὸν ἐν τῇ Σάμῳ. 

ι9 Κῦρος δ᾽ ἐπὶ τούτοις μετεπέμψατο “ύσανδρον, ἐπεὶ αὐτῷ 
παρὰ τοῦ πατρὸς ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι ἀρρωστῶν ἐκεῖνον 
καλοίη, ὧν ἐν Θαμνηρίοις τῆς Μηδίας ἐγγὺς Καδουσέων, ἐφ᾽ 

ι1 οὖς ἐστράτευσεν ἀφεστῶτας. ἥκοντα δὲ “ύσανδρον οὐκ εἴα 
" Ἃ,..3 , » -» 5, ναυμαχεῖν πρὸς ᾿4ϑηναίους, ἐὰν μὴ πολλῶ πλείους ναῦς ἔχῃ" 

εἶναι γὰρ χρήματα πολλὰ καὶ βασιλεῖ καὶ ἑαυτῷ, ὥστε τούτου 
“ Ἁ -» , ᾽ 3 " ’ 4 ι ’ὔ 

ἕνεκεν πολλᾶς πληροῦν. παρέδειξε δ αὑτῷ πανταςτοῦς φόρους 
τοὺς ἐκ τῶν πόλεων, οἵ αὐτῷ ἴδιοι ἦσαν, καὶ τὰ περιττὰ χρή- 
ματα ἔδωκε" 

3 ς ἊΝ - 

καὶ ἀναμνήσας ὡς εἶχε φιλίας πρός τε τὴν τῶν 
“ακεδαιμονίων πόλιν καὶ πρὸς “ὐσανδρον ἰδίᾳ, ἀνέβαινε παρὰ 

Ν , 

τον πατέρα. 

10 
-»" -" ᾿ ς » 

Αύσανδρος δ᾽, ἐπεὶ αὐτῷ Κῦρος πάντα παραδοὺς τὰ αὑτοῦ 

πρὸς τὸν πατέρα ἀρρωστοῦντα μετάπεμπτος ἀνέβαινε, μισϑὸν 
διαδοὺς τῇ στρατιᾷ ἀνήχϑη τῆς Καρίας εἰς τὸν Κεράμειον 
κόλπον. καὶ προσβαλὼν πόλει τῶν ᾿4“ϑηναίων συμμάχῳ ὄνομα 
Κεδρείαις τῇ ὑστεραίᾳ προσβολῇ κατὰ κράτος αἵρεζ καὶ ἐξην- 
δοαπόδισεν. ἦσαν δὲ μιξοβάρβαροι οἵ ἐνοικοῦντες. ἐκεῖϑεν δ᾽ 

10 ἀπέπλευσεν εἰς Ῥόδον. οἵ δ᾽ ᾿Αϑηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμε- 

10.τῷ ἐπιόντι ἔτει --- 4θῦ ν, (ἢν. 
11. πλείω πολλῷ --- Ν4].1,1.11. 
15. Καδουσέων --- ἂἃῦ (ον ΝΥ ὁβι- 

Κύβιθ 465. καβρίβοιθ ΜΘΟΡοΒ, 
11.τοὐύτου ἕνεκεν -- νἃϑ αἴὸ- 

86ηὴ Ριηκί απροίνγα 6. -α πλη- 
ροῦν --- πιὰ 5016 οἴμοι Αἰιδαίλιοῖς 
ἄον ΜΟΡΊΟΙΙκΟΙ  ογνναυίοη 80 4ἃ 58 
οΥ θοπδηποη Κῦπηϊίθ. -- παρ- 

ἔδειξε το οὐ βου ῖο πὰ, Ὀ 16- 

56106 Βοάδαίαηρ ὃ, 8. -- φιλίας 
-- δρ)ιπρὶρ ν0ὴ αὐὸ, 5... τἕὰ 1.4 11. 

1ῦ. Κεράμειον κόλπον -- ϊ, 
8. Ἰιοϊδϑί δὺ “Κεραμικὸς κόλπος. --- 

ἐξῆν ΟΝ ὁδισὲεν -- Ὠῖο Εἴηννο}}- 
ΠΟ οἷποῦ θυ υίθη ϑίααι α8. ΒΚΙαν θα 
Ζιι νου καῖ ο.,. 1ὰ αἶο τπηδμη! οι Β6- 
νΠκουπαηρ σὰ ἰδάίοη,, ἰδὲ οἷηθ ἴῃ Α1- 
το ὰ οἱν νονυίθιο αν πβαμηκοῖς. Ὑ6]. 
γι τ ΤῚΣ 



3 - 3 

Ελαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. 

ΒΛΛΗΝΙΚΔ. 1Π,1. ἼΙ 

-Ὃἢ΄ ἿΝ . Ἁ 

νοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν 
ΒΕ. ᾿ , Ἁ , ᾿ , Ἁ 

ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκξυάζοντο πρὸς ναυμαχίαν. καὶ 

στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον, 
Τυδέα, Κηφισόδοτον. ύυσανδρος δ᾽ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν 117 
᾿Ιωνίαν ἐχπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τὲ τῶν πλοίων τὸν 
ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. ἀνήγοντο δὲ 

οἱ ἀϑηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι" ἡ γὰρ Ζσία πολεμία αὐτοῖς 18 
ἦν" Αύσανδρος δ᾽ ἐξ᾿ 4βύδου παρέπλει εἰς “άμψακον σύμμαχον 
οὖσαν ᾿ϑηναίων᾽" καὶ οἱ ̓ 4“βυδηνοὶ καὶ οἵ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ" 
ἡγεῖτο δὲ Θώραξ “ακεδαιμόνιος. προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει 19 

αἱροῦσι κατὰ κράτος, καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν 
πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη" 
τὰ δὲ ἐλεύϑερα σώματα πάντα ἀφῆκε “ύσανδρος. οἵ δ᾽ ̓ 4ϑη- 
ναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν 

ἐνταῦϑα δὴ ἀρι- 
στοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ “άμψακον, καὶ 
εὐϑὺς ἀνήχϑησαν εἰς Σηστόν. ἐκεῖϑεν δ᾽ εὐϑὺς ἐπισιτισάμενοι 21 
ἔπλευσαν εἰς 4ἰγὸς ποταμοὺς ἀντίον τῆς “αμψάκου᾽ διέχει δ᾽ 
ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους ὡς πεντεκαίδεκα. ἐνταῦϑα δὲ 

ἐδειπνοποιοῦντο. ΜΠύσανδρος δὲ τῇ ἐπιούσῃ νυκτὶ, ἐπεὶ ὅρ- 92 
ϑρος ἦν, ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς ἀριστοποιησαμένους εἰσβαίνειν, 
πάντα δὲ παρασκευασάμενος ὡς εἰς ναυμαχίαν καὶ τὰ παραβλή- 
ματα παραβαλὼν, προεῖπεν ὡς μηδεὶς κινήσοιτο ἐκ τῆς τάξεως 
μηδὲ ἀνάξοιτο. οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπὶ τῷ 23 

λιμένι παρετάξαντο ἐν μετώπῳ ὡς εἰς ναυμαχίαν. ἐπεὶ δ᾽ οὐκ 

περ ὃ λαγώς. ΨΩ]. πυοῃ Κυτορ. “1, 
θ, 40, Οοπιπιοηί, 11], 11, 8. 

10. τὴν βασιλέως --ὀ πϑμ]ϊο}} 
χώραν. 

17: πρὸς -- ἔκπλουν -- ταὶ ἀπῇ 

αἴ6. δτ5 ἀθιὴ Ροῃίι5. κου] 6 Π 16} [,8- 
5608} 1{{ Ὸὸ χῖι δοιιίθη, ὑγ]ο 6. οἰνγὰ πΔῸ}} 
ἄδθήη ἔθ πα ΠΟ θὴ Πᾳπὰθ [,6] 6 5} 1{{6] 
βυϊπρθη πιδομίθη. Μρ)], 1,1, 8. -- 
πελάγιοι - ΤΟ πᾶοῃ ΟΥ̓ 56 Ξ 
νυ ὅπη] ἤθη Δ οῖδο Ιᾶηρϑ ον Καϑίο, 
Β0η θη ἀπτνο ἦδ5 ΟΥπα Μροῦ, νᾷῇ- 
γϑηα νοπὴ Πάπα ον σοβαρὶ νυὶγα παρ - 
ἑπλει. 

20. κατὰ πόδας --ἰπ 50Ώπ0]|- 
6 πὶ ἴδ Ὁ}. Ψ6]. Οοπηπιθηί. 11, ὁ, 9 
ἔχεις εἰπεῖν, ὅπως οὗτος ϑηρατέος: 
Μὰ Δί᾽, ἔφη, οὐ κατὰ πόδας, ὦὧσ- 

21. διέχει --α πα οἰπο Βνοίίο; 
Β0ηδύ νῸΠη ψῦνοὶ Ονίθη ροβᾶρί: ν ΟἹ 
ΘΙ ἃ ΠῸ ὁ ΘΠ ΟΥ̓ 5.61, Ὑ. 
Αὐγίδη ΑπᾶρΡ, ὟἹ, ὅ, 0. 

Ὧ2. παραβλήμ ατ αἱ --- 0 }} πῖοἢι 
44 5561)6 νῦῖθ παραρρύματα ΤΟΊ 19, 
ΘΠ 8110} ΖῈ Θ᾽ ἢ 6 Τὴ ΎΤΕ γλ χυτὰ 
Βαβι ησηί. Βόοκῃ [{{Ὀ|ὶᾷχππάρη ἢ. 4. 

δροννθθοη ὃ, 159, --- ὡς -- ἀνά- 
ξοιτο --α πδοπαν ΚΠ }Ὰ ἢ 6νΡ. 415. (οΥ 
50η5. Ροὶ ἄδοη ΨΝοῦροθη 65. Βοίδ [65 
σοργάπομ!οο [ΠΗ Ϊν. : 

28, ἐν μετώπῳ --- ὈΙυίάνοἢ Π,γ5. 



Ὁ ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

᾿ ’ , ᾿ - 3 Ψ ; 

ἀντανήγαγε Πύυσανδρος, καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἣν, ἀπέπλευσαν 
᾿ 

“4 πάλιν εἰς τοὺς Αἰγὸς ποταμούς. “ύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας 

τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσϑαι τοῖς “4ϑηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, 

κατιδόντας ὅ,τι ποιοῦσιν ἀποπλεῖν καὶ αὐτῷ ἐξαγγεῖλαι. καὶ οὐ 

πρότερον ἐξεβίβασεν ἐκ τῶν νεῶν πρὶν αὗται ἧκον. ταῦτα δ᾽ 
ω- ἃ , “ δὰ ἡ β ᾿ ο.. » ᾽ , ᾽ 
20 ἑποίεξι τέτταρὰς ἡμξρας᾽ καὶ οἱ 4ϑηναῖοι ἑπανήγοντο. 412- 

κιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν ᾿“ϑηναίους ἐν 
΄ Ὁ » ᾿] -" ΄ ν 7 

αἰγιαλῷ ορμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει, τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἐκ 
Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν. τοὺς 

Θ 3 
δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα. οὐκ ἐν 

λὼῶ ἔ τοὺς ὁρμεῖν. ἀλλὰ μεϑ ΄ ἰς Σηστὸ καλῷ ἔφη αὐτοὺς ορμεῖν, ἀλλὰ μεϑορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῇῃνει 
΄ ᾿ ΄ ε.» ΄ 

πρὸς τὲ λιμένα καὶ πρὸς πόλιν᾽ οὐ ὄντες ναυμαχήσετε, ἔφη. 
Ὡὁὗταν βούλησϑε. οἱ δὲ στρατηγοὶ, μάλιστα δὲ Τυδεὺς καὶ 

2 - ᾿ 
Μένανδρος. ἀπιέναι αὐτὸν ἐκέλευσαν" αὐτοὶ γὰρ νῦν στρατηγεῖν. 

ἐ ᾿ ᾽ ΩΝ οὶ ἐπ Ἢ » 7 3 " αι ΝΣ ς , 

27 οὐκ ἐκεῖνον. καὶ ὁ μὲν ὥχετο. Πυσανδρος δ᾽. ἐπεὶ ἡν ἡμέρα 
»- 5 -»“’ὔ3» 3 ᾿] » πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς ᾿4“ϑηναίοις, εἶπε τοῖς παρ αὐτοῦ ἕπο- 

, 2 ᾿ , 2 . [ , , ,Ὁ , 

μένοις. ἔπην κατέδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους 
΄ » 3 

κατὰ τὴν Χερρόνησον. ὕπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καϑ' ἑκάστην 
Ε ’ 

μεν 

ἡμέραν, τά τε σιτία πόρρωϑεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες 
- ΄ ὮΝ δι ᾿ - Ω 

δὴ τοῦ “υσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν. ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν 
παρ᾽ αὐτὸν ἀραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. οὗ δὲ ταῦτα 

8 " ΄, ς δὲ ἢ ΄ Ψ Ε ΠῚ Ὡς: ἋΣ Α , 

28 ἐποέησαν ὡς ἐκέλευσε. Πυσανδρὸς δ᾽ ευϑυς ἐσήημὴνὲ τὴν ταχί- 

στην πλεῖν" συμπαρῇήει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων 
Ν ΄ Ἁ - ω Ἁ 

ὁξ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν. ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηϑεῖν κατὰ 
κράτος. διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, αἷ μὲν τῶν νεῶν 

10 μετωπηδὸν ἃ. ἱι. ταῖν ἀν Ετομὶ ἴῃς δι ͵θοὶ 65 ΡΠ πρίρθη ΠΠηἰεἶν 5, νυν ο]- 
οἰπδν Τηῖθ ἀθτὴ οίηθ σαροκοηνί, ΟΠ65 ἀά 586 106. ψνῖθ 45. 465 τϑρίθγθη- 

ἄρῃ ϑαίζοβ ἰδί, Καπη ἴπὶ Νοχηϊηαίὶν 
56 Πθη, 8110} γν θη {Ππὶ σΘρ ἢ 6 οἷῃ 
ψυνοῖίθβ ΒΘ.) 6 οι Ἰη} Αρουδαιῖν 48 ἄθηὴ 
ΠηΠηϊεῖν {ἀτ, 1,2, 17 οὐ γὰρ εἶναι 
κύριος -- ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Κυνορ. 
1584 ὥστε αὐτοὶ μὲν ἔχειν, ἡμᾶς 
δὲ ταῦτα μὴ δύνασϑαι λαμβάνειν. 

25. ἐκ τῶν τειχῶν -- ὃὅ.1, ὅ, ΤΊΝΙ, ΙΝ, 38 οὐκ ἔφη αὐτὸς ἀλλ᾽ 
17. --- μετιόντας -- σοοπά Ὁ ΠῚ ἐχεῖνον στρατηγεῖν, 
Ζιι "0 168, Ηογοά. 1Π, [Ὁ παῖδα εὺ- 97. ἐπεὶ --Αϑηναίοις --- ναὶ. 
ρον οὗ μετιόντες. Ξύπνα πόλει σὰ ἵν 4. ἢ. 
-- ἃτ|5 ἄρῃ νοῦ σοη Ζιὶ ἀοηϊζοη ὁρ- 98. δέκροτοι - μονόκροτοι 

μοῦντας, --- μ εϑορμέσαι π- ονῃθ.. 0 488 νοῦ ἄρῃ ἀγοὶ Βυιἀθυγοί θη 
ΟΡ] θοί, βοιδί ΠΙΟΠ 50. ΟΡ ΆΠΟΗΙ, παν οἷπο οὐον Ζυνοὶ πὶϊΐ Παάογουη θὸ- 

20. αὐτοὶ --- ἐκεῖνον -- ὰ85. 5οίχί σάγθῃ. 

τεῷ τὰς" ταχίστας - ΡΙ] πάτο 
.0. δύο ἢ τρεῖς τριήρεις. --- 

κατιδόντας --- ἀοπὴ Βίηπο ΠΔ0}} ὁ0η- 
δίχα ονι: ἀἷθ ΒοΙΠΔΏΠι Πρ, (Θ᾽ ΟΠ Πα. 
-- ἐξεβί 'βασεν --- οὔπθ ΟΠ 7601, ννὶθ 
Βοηβδί Δι.) ἡγεῖσθαι, ἀμκοονο. 



ἙΛΛΗΝΙΚᾺ. ἢ, 1. 99 ἶ 

δέκροτοι ἦσαν, αἵ δὲ μονόκροτοι, αἷ δὲ παντελῶς κεναί: ἡ δὲ 
Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχϑησαν ἀϑρόαι 
καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ᾽ ἄλλας πάσας Πὐσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. 
τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν " οὗ δὲ καὶ ἔφυγον 
εἰς τὰ τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶ φεύγων, ἐπεὶ 29 

τς ἔγνω τῶν ᾿ϑηναίων τὰ πράγματα διεφϑαρμένα, κατασχὼν ἐπὶ 
τὴν ̓ “βαρνίδα τὴν “αμψάκου ἄκραν ἔλαβεν αὐτόϑεν τὰ μεγάλα 
τῶν “υσάνδρου νεῶν ἱστία, καὶ αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέ- 
πλευσε παρ᾽ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς 4η- 

νας, ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα. Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ 80 
τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἄλλα πάντα εἰς Πάμψακον ἀπήγαγεν, 
ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ ᾿“δεί- 
μαντον. ἡ δ᾽ ἡμέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο, ἔπεμψε Θεόπομπον 

τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς “ακεδαίμονα, ἀπαγγελοῦντα τὰ 
γεγονότα, ὃς ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε. μετὰ δὲ ταῦτα 81 
“ύσανδρος ἀϑροίσας τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε βουλεύεσϑαι 
περὶ τῶν αἰχμαλώτων. ἐνταῦϑα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ 
τῶν ᾿4ϑηναίων, ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισμένοι 

ἦσαν ποιεῖν, εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ, τὴν δεξιὰν χεῖρα 
ἀποκόπτειν τῶν ξωγρηϑέντων πάντων, καὶ ὅτι λαβόντες δύο 
τριήρεις, Κορινϑίαν καὶ ἀνδρίαν, τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάν- 
τας κατακρημνίσειαν" Φιλοκλῆς δ᾽ ἦν στρατηγὸς τῶν ᾿᾽ά4ϑη- 
ναίων. ὃς τούτους διέφϑειρεν. ἐλέγετο δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ, καὶ 32 
ἔδοξεν ἀποχτεῖναι τῶν αἰχμαλώτων ὅσοι ἦσαν ᾿4ϑηναῖοι πλὴν 
᾿4δειμάντου, ὅτι μόνος ἐπελάβετο ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ περὶ τῆς 

“ 

28, Πάραλος -- Ἀΐα. ΔΙιΠοηθν 
ΠΙΘΙιθα. χυγοὶ ΘΒ 16, αἰἴὸ Πάραλος 
(Παραλέα ἴῃ Τη5οῃν} 68} ππὰ ἀϊο Σα- 
λαμιενέα, πϑθθη ἄθπρη ἀΐθ Ζηλιάς τππὰ 
[ῃ βρἄψογου Ζθῖ. ποοῇ οἰηΐρο πᾶνε σο- 
πδηπί ψοΡάθη., νγϑίοϊθ. στη Ὀ᾿θηβίθ 
με Εδδίζάρθη, Ζιιπὶ Βοίδγάουη νοη ὅο- 
54 ἀἰ50Π 8 6, 50 ψῖο Ζυτῖη {ΠΟΥ τὶ η- 
δσθη νοη Βοϑίβῃϊθ ἀοὺ Βορίθυαηρ ἃΠ 
ἀἴο ΘΙ ΠοΥη. θοππίζί ψαγάθη. Μρ], 
ΨΙ, 2, 14. 5. Βδοκῃ Πυκαηάθη ἄρον 
4845 δεθνυθβθη ὃ. 77 {ἢ 

29. τὰ μεγάλα --- ἰστέα -- ὈΪ6 
συόββθύθη ὅθρθὶ ρῇρριθη,, ψΘ ἢ Τηδη 
ΟἴΠΘΥ Θ᾽ οβοῃ! Δ } οηΐρσθσθη οἰηρ, ΠοΥ- 
ΔΌΘΘΠΟΙΠΠηΘ. ΟΘΡ 56]|08. δὴχ 1 ,ἃπ46 

ΖΥ οἸ ΘΙ αββθὴ χὰ νγοράθη, ππὶ εἶθ 
Βενοραηρ (ον ΘΟΠΠΗΠ 6. σὰ ον] οἰ οΠίθυη. 
Δ Ὁ} Υ]ουικα; ΝΙ  ν Ζ οὐ εετλ τυ ες 
γόρας -- οἷπ ἄφη ΡῬούβουη ἰγὶθπί- 
ΡΠΙοΙ σον Εἄνβι ἴῃ ΘΙ δηἷβ ἀπ  ΚΥρτο5. 

91. τὴν δεξιὰν χεῖρα --- Νβὲοῖ! 
ΡΙπίαγο Π,γ8. 9 Παίία ΡΠΊΠΟΚΙ65. νοὺ- 
ΘΠ ]αροη, ἄθη ἀοἴδηρθηθη ἄθη τθο}}- 
θη. απο ΡΖ Παιθη., οἷηθ αταιι- 
ΒΔ Ποῖ}, αἀἴ6. πὸ Οἴοογο ἀ6 οἵ ΠΕ, 
11, 5 40 ἀΐθ ΑἸΠΘποὺ οἰηδύ ἀπο} σο- 
σοῃ. εἶθ Δοριποίοη. ΘΟ] 0556. Παίίθη, 
{πὶ 516. Ζ:: 1] Θοοαϊοπδίθ πη αι ρ] 0 Ζη 
πηδΔόΠ θη. 

82. πλὴν 4δειμάντου --- Ὀῖο 
γουβοποπαηρ 465. Ααἀοίτηδ 05. 50} 610 



00 ΞΕΝΟΦ 

ἀποτομῆς τῶν χειρῶν ψηφίσματος" 

ΦΝΤΟῸΣ 

ν , ν , 

ῃητιάϑη μέντοι ὑπὸ τινῶν 
προδοῦναι τὰς ναῦς. Πὐσανδρος δὲ Φιλοκλέα πρῶτον ἐρωτήσας. 
ὃς τοὺς ᾿ἀνδρίους καὶ Κορινϑίους κατεχρήμνισε. τί εἴη ἄξιος 
παϑεῖν ἀρξάμενος εἰς Ἕλληνας παρανομεῖν, ἀπέσφαξεν. 

᾿Επεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ “Παμψάκῳ κατεστήσατο, ἔπλει ἐπὶ τὸ 
Βυξάντιον καὶ Καλχηδόνα. οἵ δ᾽ αὐτὸν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν 
᾿ϑηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες. οἱ δὲ προδόντες 
᾿Αλκιβιάδῃ τὸ Βυξάντιον τότε μὲν ἔφυγον εἰς τὸν Πόντον, 

2 ὕστερον δ᾽ εἰς ᾿ἡϑήνας καὶ ἐγένοντο ᾿4ϑηναῖοι. “υσανδρος δὲ 
τούς τε φρουροὺς τῶν ᾿Ζϑηναίων καὶ εἴ τινά που ἄλλον ἴδοι 

᾿4ϑηναῖον, ἀπέπεμπεν εἰς τὰς ᾿ἀϑήνας., διδοὺς ἐκεῖσε μόνον 

πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοσε δ᾽ 
Ἅι ᾿Ὶ Ω Ω’ 5ι 

οὐ, εἰδὼς ὅτι ὅσῳ ἂν πλείους 
» Ἄν, υνέ -" -» -» 

συλλεγῶσιν εἰς τὸ ἄστυ καὶ τὸν Πειραιᾶ, ϑᾶττον τῶν ἐπιτηδείων 
ἔνδειαν ἔσεσϑαι. καταλιπὼν δὲ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος 

Σϑενέλαον ἁρμοστὴν Πάκωνα, αὐτὸς ἀποπλεύσας εἰς “άμψακον 
τὰς ναῦς ἐπεσκεύαξεν. 

Ἐν δὲ ταῖς ᾿Αϑήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς 
3 ἀν ιϑ ς Ἁ Ἁ κ " » - Α " 

ἐλέγετο ἡ συμφορα. καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν 

μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλ- 
[χ 4 Ἂ "ν Ἁ ᾽ ΄ 3 Ά Α 

λων᾽ ὡστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήϑη. οὐ μόνον τοὺς 

1πΠσο αναη πο} ἴῃ ἀθὴ ἀηρσθροθο- 
ἤθη ΕἸ ΒΡυ ΠΟ, Βοηάθυη ἴῃ ον πΔ0}- 

πο ἁπροάθυςοίοη Νονγἄιπογοὶ σι Πὰ- 
μΡοη. Οἴἴθη βρυῖοθι αἴθ ΒΟ! αἰραιρ; 
465 ΨΝουγαίῃθ8. Τιγϑίαβ ρορ, ΑΙἸΚΙΡ. 1, 
98. ἃτ8. ΚΡ). θη βίι. Τυιρρ 68. 191. 
--- ἐρωτήσας --- 16 Αηίννουΐ δ΄1οθι 

ΡΤα αν ον Πγ5. 1 ὁ δὲ οὐδέν τι πρὸς 
τὴν συμφορὰν ἐνδοὺς ἐκέλευσε μὴ 
κατηγορεῖν ὧν οὐδείς ἐστι δικα- 
στὴς, ἀλλὰ νικῶντα πράττειν ἅπερ 
ἂν νικηϑεὶς ἔπασχεν. --Ῥ ἀρξάμε- 
νος -- )ὲὰ5 Μοάϊιηι Βόρθη ἄθη σὸ- 

νυ ὁ ΟΠ θη ἀοθνδιιο}}, 4 ἄρχειν δ6- 
ἀθαίοί, ἀοὺ. ουβίθ βίη ἀοΥ δἰνγὰβ {Ππ|, 
ὄρχεσϑαι οἰννᾶθ Ζυη ουβίθηῃ Μαϊὸ 
{ππ|η, Ῥνᾶὰβ5 ΠΠΔΠ 560 ]08ὲ ἔγι Ποὺ ποοὶ 
ἘΤῚ σοίΠδη ᾿ᾶύ, ΟΟἢ 50 δῖιο} ΤΠ], 
1 ἤρξαντο πολέμου ; ἅ!η}10}} ἀυοῖν 
συ 

Ἂν Ι. οὗ δ᾽ -- ἀϊο ΒονΌΠΠΟν. ἀον 
τυφῳι ῃ διάάδιο. -- οἵ -προδόν- 
ἘΠ᾿ -- ΒΘ ΤῸ ἢ: ἐγένοντο 
4 ἡναῖ Οἱ -τ 516 ΘΝ ΘΗ θα ἀἃ5 Βν- 

ΘΘΥΡΘΟΠὶ ἴπ ΑἰΠθη. ΤΊΝΙ, ΤΠ, 29 ἐ ἑποίησε 
καὶ Σάδοκον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿4ϑη- 
ναῖον. 

ὦ, ὅτι -- ἔσεσϑαι. Ὅϊε Οοη- 
δἰυποιίΐοθ. νὸμ ὅτε πΐ ἄοπι ᾿πδηϊιῖν 
Κη ἃ]5 Ὑ ΘΥΤ Ἰβο τι 8; ἀθν ΟΠ βιγποιῖοι 
νοι ὅτι τηϊΐ ἄθηη ΣΝ Πηϊίαση της 
ἀον 465. Αθοῖιβ. πὶ ἀθπὶ [ῆπ. δηρο- 
5616 ψνουάθιι, νῖΘ ΔῈ 0 ἢ αἷθ οἴπο Οθη- 
βίσιιοιοπ. σαν ΕὈΡ Πα πο ἀθὺ ἁπάθγη 
ἀϊθπί, Οὐοτηπιθηΐ. 1Π, ὃ, ἽΟ περὶ φυ- 
λακῆς τῆς χώρας οἵδ᾽ ὅτι σοι μεμέ- 
ληκε --- καὶ τὸς μὲν ἐπικαίρους φυ- 
λακὰς δλρνιφράσκ τι μείζονας κατ Ἡ 
πϑ ας ὃ: Ὑἷν, δ᾽ 42. ΕΥΎΌΡΙ Ἱ, 
ὙΕ ΠΤ νο: ΔῈ Δ ΒΕ. Ἀν 
Ν 7 ὃ Παράλου - 5.1,29. -- 
ὁ ἕτερός --- παραγγέλλων -- 
Ποῦ Νομλὶηδίϊνιθ ἀΡΒο ἰπ8. ἰδέ δἷπθ 
56] 6 Π6 γῸ Οὐ Βίγπο 10 [ν᾽ ἄθη οπο- 
ἀν. 8, 64 ἐκεῖνοι δὲ εἰσελϑόντες 
-- εἶπε μὲν ὁ Κρυτίας. ἸΡ, 1, 24 
ἐπιπεσὼν τῇ στρατοπεδείᾳ -- πολ- 
λοὶ ἔπεσον. Μρ]. δύο ΤΡ, 8, 24: 

Ν᾽ 



ΒἘΛΛΗΝΙΚΑ, ΤῈ 2. ΟΊ 

ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτοὺς, 
᾿ πείσεσϑαι νομίξοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τὲ “ακεδαιμονίων 
ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ 
Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς 

τῶν Ἑλλήνων. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ἡ ἔδοξε 4 
τούς τὲ λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἕνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν 

καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἄλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν 
παρασκευάξειν τὴν πόλιν. καὶ οὗτοι μὲν περὶ ταῦτα ἦσαν. 

«ὐσανδρος δ᾽ ἐκ τοῦ Ἑλλησπόντου ναυσὶ διακοσίαις ἀφι--ὕ 

κόμενος εἰς “έσβον κατεσκευάσατο τάς τε ἄλλας πόλεις ἐν αὐτῇ 
καὶ Μυτιλήνην᾽ εἰς δὲ τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία ἔπεμψε δέκα 
τριήρεις ἔχοντα ᾿Ετεόνικον, ὃς τὰ ἐκεῖ πάντα πρὸς “ακεδαι- 
μονίους μετέστησεν. εὐϑὺς δὲκαὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰς ἀφειστήκει ὁ 
᾿ϑηναίων μετὰ τὴν ναυμαχίαν πλὴν Σαμίων᾽ οὗτοι δὲ σφαγὰς 

τῶν γνωρίμων ποιήσαντες κατεῖχον τὴν πόλιν. Αὐσανδρος δὲ 7 
μετὰ ταῦτα ἔπεμψε πρὸς ̓ Δγίν τε εἰς Ζεκέλειαν καὶ εἰς “ακε- 

δαίμονα ὅτι προσπλεῖ σὺν διακοσίαις ναυσί. “ακεδαιμόνιοι δὲ 

ἐξήεσαν πανδημεὶ καὶ οἱ ἄλλοι Πελοποννήσιοι πλὴν ᾿ΖΔργείων, 

ἕντο. αν δ 57: Κ»Ά4,,34: ΜΙ, θ.. 2, 
-Ξ- πενϑοῦντες --- ἮΙ ἘΠΉΗΥΝ 5. 
πᾶάντες 5 οὐδείς σὰ ποΙπιοῃ. 
5, δὶ [,1,29. --- Μηλίους --- Ὀϊ6 
Αἰμθηον Ὠδίίθη ἴπὶ 4. 410 «πῇ ἄθη 
ΒΑ ἢ (65 ΑἸΚΙΡα 465 νοὰ ἤθη Μο]Ιθγῃ, 
αἴθ. 510}. 8 0}} οἴπδὺ ἰδη ρθη ΒΟ ΘΟ ἢ ρ; 
πη θυ νου θη ἢδίίθη, αἰ Μἄηπον ρ6- 
ἰδάτοι, ΝΥ εῖθον ἀπα Κιηάδυ ἴῃ α1ο 51ε[ἃ- 
γουϑὶ νουαιῖ. Τῆι, Ν, 110. ΡΙΠαίατοὶὶ 
[,.γΧ8.14, Απάοῖι, σαροη ΑἸἰ1|}}. 22, Ὁ16 
Βονομο νοὶ Πίϑιϊᾶα τναῦθη ἰτὴ {. 
447 νοῦ δὴ Αἰ θηθν. ἢ86}} ροθο- 
γπηρ ἰἤγον ϑίδα! σιν ΑἸ ΠΡ Π 
Θοζναηρ 6  νγογάθη. Τῆς. 1,114. Ὀῖο- 
ἄον ΧΙ], 7. ΡΙπίαγοῃ ΡΟΥΚΙ, 289, Νοὴ 
ἄδθη εϊάθη. δα ἀον δ! 861 ΟἸαΠκὶ- 
αἰκθ ροίθοοηθη, θη ΑἰΠοηοΥη οϑἢῦ- 
τἴρθη διάαίθη 5κίομθ απ ΤΌΥΟΠΘ νγᾶν 
αἴθ θὐβίθυθ 429. χὰ ἤθη βρδυίδη 50] 0 ὴ 
ΘΙ θεν Βιαβϑ 485. ἀρουροίγθίθη, 1οί2- 
ἰθῖθ. νόρ ἀθιβοῖθθη ηλϊΐ ΠΠΠ 6 νοὶ 
ΨΥ ΠΘΥ δυο θυ. τνουιΐθη, ΤΊ κΚ. ΙΝ, 
111. 121. [πὴ .}. 421] δγο)ϑυίθη αἷθ 
Αἰῆθηθν μρίαθ διδαίθ ψίθίθυ, γοὺ- 
Καιξίθη ἴῃ. Τούοηθ ἀΐθ Δ εῖροῦ ππὰ 
Κιπάονυ 418 ϑΚίανθηῃ πη {πνοὴ ἀ{16 

Μᾶἄπαου σοίαηρ θη πδο}) ΑἸ]16ι, ἴῃ ΘΙ 06 
νγανᾷθ αἷο Θδη 26 πιἄπι!6π6 Βονῦϊκο- 
γ᾽ σοιδαίοι, Τιυκι ν, 8. 82. })}ὴ᾽Ά6 
Αδρίηοθίθη, τηἱν ἀθὴ. Αἰ ΠΘμ νη 5οὶΐ ἃ|- 
(θη. Ζεϊίθη νϑυβοϊηαθί, βοὶν 457 1πηθὴ 
πη πᾶη.. ψαγάθη Ἰ)οῖπι Βορῖμη 468 
ῬΟΙΟρομ ἢ ϑἰβοιθη Κυϊθροβ νοὴ ἄθη 
ΑἸΠΘηΘΥμ, ἃ118 ΕἸγ ΟΠ], δῖ6 πο πί θη 510}} 
ἄθη Κδιμ θη ΔΉ 580} 16556}.,. {16 818 (ον 
Ποϊηδί νυν 66, ἀπ 5 θ θη 5101) 
ἴῃ ΤΏγτθα, δι ἀν αγἄάηχο νοὴ ΑΥ̓ΡῸΪ 5 
πη [μα Κοπΐθη. ἃη. Τῇ, Π|, 27, 

4, τοὺς λιμένας --- Αἴμοη Παί(α 
ΔΊ 556. θη 800 ΤΊ ΘΠ. 50010168 νου 8 0}}- 
[ἀβϑϊβρίθη Παΐθη νοὴ ῬΠδίθγοη, αὐ (ον 
Οϑίβοιίθ ἀθὺ Πα!θίη5861 Ρείγαθθιβ ἀἷθ 
Ηδίθη. νὴ Μιηγοθῖα τη 26, ἀπ! ἀδν 
Δ γοβίβοιίθ ἀθύβθιθθη ἀθη Ηδπριπαΐδῃ 
465 Ροϊναθθιβ, ψ ον ἄθη Πδη 4 6|5Π8- 
ἴδϑη (ἐμπόριον) πη ἄδθη Κυϊορβ]αίθη 
(Κανϑαρος) ΘΔ 161}. 

ὅ. κατεσκευάσατο --- οὐ γἱοῖι- 
ἰοίο αἴ Βορίθγαηρ π80}} βοίηθηὶ (16- 
ἘΆ]ΠΘ ἢ «οἰ. Ὁ ΒΚ. ἐζ {Π1.:.4..2. 

Ὁ. τῶν γνωρίμων -- 
βΒίούαίθη.. 

1. πρὸς ήγιν -- 5..1,1, 88, 

ἄρον ΑὐἹ- 
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παραγγείλαντος τοῦ ἑτέρου “ακεδαιμονίων βασιλέως Παυσανίου. 
5 ἐπεὶ δ᾽ ἅπαντες ἠἡϑροίσϑησαν, ἀναλαβὼν αὐτοὺς πρὸς τὴν πόλιν 
ἐστρατοπέδευσεν ἐν τῇ ᾿ἡκαδημείᾳ τῶ καλουμένῳ γυμνασίῳ. 

ὁ Πὐσανδρος δὲ ἀφικόμενος εἰς Αἴγιναν ἀπέδωκε τὴν πόλιν 
Αἰγινήταις, ὅσους ἐδύνατο πλείστους ἀϑροίσας αὐτῶν, ὡς ὁ᾽ 

αὕτως καὶ Μηλίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι τῆς αὑτῶν ἐστέροντο. 
μετὰ δὲ τοῦτο δῃώσας Σαλαμῖνα ὡρμίσατο πρὸς τὸν Πειραιᾶ 
ναυσὶ πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν, καὶ τὰ πλοῖα εἶργε τοῦ εἴσπλου. 

Οἱ δ᾽ ᾿ἀϑηναῖοι πολιορκούμενοι κατὰ γὴν καὶ κατὰ ϑάλατ-- 
ταν ἠπόρουν τί χρὴ ποιεῖν. οὔτε νεῶν οὔτε συμμάχων αὐτοῖς 
» ᾽ , 

οντῶν οὐτὲ σιτου 
, 2 3 “ 

ἐνομιξζον δ΄ οὐδεμίαν εἶναι σωτηρίαν εἰ 

μὴ παϑεῖν ἃ οὐ τιμωρούμενοι ἐποίησαν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὕβριν 
ἠδίκουν ἀνθρώπους μικροπολίτας οὐδ᾽ ἐπὶ μιᾷ αἰτία ἑτέρᾳ ἢ 

Ε1 ὅτι ἐκείνοις συνεμάχουν. διὰ ταῦτα τοὺς ἀτίμους ἐπιτίμους 

ποιήσαντες ἐκαρτέρουν, καὶ ἀποϑνησκόντων ἐν τῇ πόλει λιμῷ 

πολλῶν οὐ διελέγοντο περὶ διαλλαγῆς. ἐπεὶ δὲ παντελῶς ἤδη 
ὁ σῖτος ἐπελελοίπει, ἔπεμψαν πρέσβεις παρὰ ἅγιν, βουλόμενοι 
σύμμαχοι εἶναι “ακεδαιμονίοις ἔχοντες τὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ, 

ι2 καὶ ἐπὶ τούτοις συνθήκας ποιεῖσϑαι. ὁ δὲ αὐτοὺς εἰς “ακεδαί- 
. 

5» 9. , 

8. “καδημείᾳ -- πορα! ον. νὴ 
ΑἸ), ΔΈΒ56ΓΠ8}} (65. ἅπββουοι Κορδ- 

ὨΊΟΙο8. - τῷ κμαλ. γυμν. --- οἷ- 
σοη πΉ]Π 1 6 ΕΌΥ ΠῚ ἀν ἈΡΡοβί0η. βίδτιι 
ἐν τῷ ἐμρηνοσνρον τῷ ᾿καδημείᾳ κα- 
λουμέν 

9. «οὐθνως ραν ἔξ όβα φανδυθθεε. 
ὅσους --πλεέστους -- ὅσος 5ιο6}ι 
Ζινν ΘΠ 6] βίαι (65. σιν ΠΟ] 16 ὡς 

θ6ἰπὶ ρου ιν ἴῃ ΘΙ ἀπο τηΪὶ 
δύναμαι ΤΊ, ΝΠ, 21 ἀγὼν στρα- 
τιὰν ὅσην ἕκαστοχόϑεν πλείστην ἐδύυ- 
νατο. ὃ. ΠΙ, 4, 4. --- τῆς αὑτῶν 
ἢ Π}} 10} πατρίδος. ΤΊΝΚ, ΨΠΠΙ,0 φυ- 
γάδες τῆς ἑαυτῶν ἀμφότεροι. ἘΠὶ 
(ἀδηθιϊν νῸ} οἴη θ 1] ΔηΠΟΡὴ ΟΠ ἄηρΊ 
ἰϑι ἴον 86] 16, 50 |05ι θη ΒοΙ 6 
σ] δῖοι πάπηρ πᾶροη. ΙΥ, 8, 88. εἴ 
τί που λαμβάνοι ᾿ΑἈϑηναίων πλοῖον 
ἢ τῶν ἐκείνων συμμάχων. ΥΙ, ὅ, 18 
ὑπὲ ἐρ τῆς οὐρᾶς τοὺ ἑαυτῶν στρα- 
τεύματος. ΜΙ, 1,18 τῶν ἐκείνων 
δούλων. ἈΑπᾶρΡ, Ι, ὅ, 38 τοῦ ἐκεί- 
γον δουλον. ὟΝ, ὅ, 18 οὐδὲν τῶν 
ἐκείνων. Κυτόρ. ὟΙ,1,.16 τῶν ἐκ εί- 
νων ὀχυρῶν, --- τὰ πλοῖα --- ἀϊο 

Και ἢν οἰβο 6, πα  α Π| 0 ἢ αὶ 6ε- 
(τοὶ βεϊαάθηο, ὙρῚΊ. σι! 1, 1, 86. 

10. ἠδίκουν -- 5.2.1, 7..20. 
Ποὺ Δφοιβ. ἃ δο]δνι ἅ80}} ζὰ αἴδβθηι 
ΝοΥθπη:. -- οὐδ᾽ ἐπὶ μιᾷ --- 8. “κι 
Ὑ, 4, 1. -- ἐκεένοις --- ἄδπ. Ῥεῖο- 
ΡΟ 6510}. 

11. ἀτέμους --- (ἴδ γἡγο] οι ἄανο]ι 
ΜΘ π ΟΠ, ΠΔΠΊΘΉ Π 101}. ὑγοσοι οἷ- 
05. ΡΟ] Ἰβομο. ΔΜ υρο 5. αἴθ Αἷιβ- 
ἀρθαηρ ἴπγ68. Β Ρουθ (685. νυ]  ὴ 
᾿αίίο. Χοπορῆοι ἄθβονρομι πον ἀἶὸ 
Ρανιοϊκαἄμηρίο ἴῃ Αἰποπ, ἀπνο} ἡγϑΊο]ιο 
ἀἀΠ|8}8 ἀἴθ ΟἹ Τραυο 5. η 6. Ῥανίοὶ ἀὰ8 
ΠΟΡΟΥ ΘΙ οἢ" ΘΠ δηρία, 580 (58. δἷμθ 
βεμῦταδ νοῦ δὴ Μαἡπενη (ἔφοροι) 
οἰπροθβοίχί ννιθάθ, ὑγϑίοο αἴ Πορίο- 
γὰὰπ ς᾽ ἀθου πο ηλθι 5016. ΤΟΙ “αἴο 
Βοϑιαιίοι Ἰοπον ἄτιμοι, ππίον ἀθηοι 
αἴ {νὔπηον σου θοπθὴ ΟΠ ΡΟ ΘΗ, 
Π Δ Π16Ή 1110}. ἴθ ν᾽ απάθνι, “αἴ 'Β6- 
ἀοιιοπ 516 Θ 616 οἰ πὰ 16, νου κί 
810}. ἀἴθ ΟἹ σαν ΐβοιο Ῥαγίοὶ. Τγϑἃ 5 
σοῦ. Ενδίοβι, 48 ---40. Απάήοῖϊκ. ἄθρουν 
ἃ. Μγϑι. 78--79, 
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μονα ἐκέλευεν ἰέναι" οὐ γὰρ εἶναι κύριος αὐτός. ἐπεὶ δ᾽ 
ἀπήγγειλαν οἱ πρέσβεις ταῦτα τοῖς ᾿4ϑηναίοις, ἔπεμψαν αὐτοὺς 
εἰς Πακεδαίμονα. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦσαν ἐν Σελλασίᾳ [πλησίον] τῆς 18 
“ακωνικῆς καὶ ἐπύϑοντο οἱ ἔφοροι αὐτῶν ἃ ἔλεγον, ὄντα οἷάπερ 
καὶ πρὸς ἅγιν, αὐτόϑεν αὐτοὺς ἐκέλευον ἀπιέναι, καὶ εἴ τι 
δέονται εἰρήνης; κάλλιον ἥκειν βουλευσαμένους. οἵ δὲ πρέσβεις 
ἐπεὶ ἧκον οἴκαδε καὶ ἀπήγγειλαν ταῦτα εἰς τὴν πόλιν, ἀϑυμία 
ἐνέπεσε πᾶσιν᾽ ὥοντο γὰρ ἀνδραποδισϑήσεσϑαι. καὶ ἕως ἂν 

πέμπωσιν ἑτέρους πρέσβεις, πολλοὺς τῷ λιμῷ ἀπολεῖσθαι. 
περὶ δὲ τῶν τειχῶν τῆς καϑαιρέσεως οὐδεὶς ἐβούλετο συμβου- 
λεύειν" “Ἵρχέστφατος γὰρ εἰπὼν ἐν τῇ βουλῇ ““ακεδαιμονίοις 

κράτιστον εἶναι ἐφ᾽ οἷς προὐκαλοῦντο εἰρήνην ποιεῖσϑαι, 
ἐδέθη" προὐκαλοῦντο δὲ τῶν μακρῶν τειχῶν ἐπὶ δέκα στα- 

δίους καϑελεῖν ἑκατέρου" ἐγένετο δὲ ψήφισμα μὴ ἐξεῖναι περὶ 
τούτων συμβουλεύειν. τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης ἐν ἐκ- 
κλησίᾳ εἶπεν ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέωψαι παρὰ “ύὐσανδρον, 
εἰδὼς ἥξει “ακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασϑαι τὴν 
πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τειχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. 
πεμφϑεὶς δὲ διέτριβε παρὰ “Πυσάνδρω τρεῖς μῆνας καὶ πλείω, 
ἐπιτηρῶν ὁπότε ᾿“ϑηναῖοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι τὸν 
σῖτον ἅπαντα ὅ,τι τις λέγοι ὁμολογήσειν. ἐπεὶ δ᾽ ἧκε τετάρτῳ 

13. αὐτόϑεν --- αὐ ἄρον ὅ.0116, ἢ 
[ΘΠ] ρον} τνῖθ ΠῚ, 4, 20; ΝΠ], ὅ, 8, 
καλλιον βουλ. ΠΤ Ἢ γον] α ποθ 
ἢ δγΠ 101, 4858 αἴθ ἰδῆ ρθη Μδιθ. ΖΘ ἢ 
Θίδα θη. νγοῖλ πἰθ θυ ΟΡ Ί556η ϑΟΓ θη 
50Π|6, Κρ]. 815. Γι γϑῖδβ ρ'ιθρ'. Δροῦναί. 8. 

10. “ακεδαιμονίοις Ζιι. γ6}- 
θά θη. τηϊΐ εἰρήνην. ποιεῖσθαι, (88 
Β0η5ι 86 ιν ὕ|10}} πρὸς πδ0}} 5101} Πιαί. 
-- ἑκατέρου - θεῖ ϑηρίϊν μᾶμοι 
Ραυγἶν νου ἐπὶ δέκα σταδίους αὖ, 
80 (ἀ55 ἴῃ ρ'θυν Ίββθὴ ΄'ηπη6. (6 Ψὸν: 
διμάπηρ οἰ άον Βορυ 6. 4158. Οθ]θοὶ Ζὰ 
καλ)ελεῖν ἀἰοηί. (ἰδπηοῖηί βοποίηι ἀδγ1- 
ΒΘ η8 πἰοῃῦ Ὁ]055 4845 Μϑιιθυρδδι Ζιι Β6ΐη, 
γγ 60} 685. π80 ἄδηι Ῥείγαθθιιβ {{Πτίθ, 
Β0ΠΔ6γ) 810) αἴθ ΡΠ] 5.6. Μδιιθυ, 
γγ 6] 0116 ποῦν! 101} ἄγοι ἴῃ οἰ πῖσον Επι- 
ἔδυη πη 0 ἢ ἄθηη Μθϑιο ρηρ, 

16. 
γγ ]οΠο5 ὅ6γΥ 

415 

(165 

ὼ . 

οντῶν --- ΟΠ διιὈ]θοί, 
ΔΙ] ϑιηθίηθ ΒορΥ 

ΝοιυΠ5 τε τῶν πραγμάτων 2 (6η- 
Κοη ἴβι. 11,4, 29 οὕτω δὲ προχωρούῦν- 
τῶν. ΓΝ Υ, 7, 81 τοιούτων ἐσο- 
μένων. --- Δαάκεδαιμονίους -- 
Π)ὰ5 Θαθ] θοῦ 465 αὐῃᾶπρίρθη δαΐΖοβ ἰϑί 
415. ΟΠ] δοὺ ἀ68. τϑρ θυθη θη. ΝΟΥ 18 
γον ΘΠ ΟΠ] ΠΊΘ Ξεξ εἰδὼς πότερον 
Λακεδαιμόνιοι - ἀντέχουσι. ---- πί- 
στεῶς ἕνεκα --- (ον 5ΙΟΠ αν οὶί 

Ἁ ’ 

ψορθη. -- παρὰ Ππνυσάνδρω -“-- 
Π Θύβ 0 1} 6 νῶν πᾶὸ Αβίθη πη ἀδηη 
Π80}). ϑαιηο5. ρορϑηρθη. Ρ]αίαΡ ΟἿ 1,8. 
14. πλείω 50. δἃπ0}} ῬΙδίου 
Μϑηθχ, 5. 296} παραμένει ἡμέρας 
σπλείω ῇ τρεῖς. Ἰ,. Πιπαον νοϑυ]αηρὶ 
πλεῖον. --- |{6 06 ἤδη ἰθθγαιο!ν δ 
Αὐνοϑὺῦβ 5. ψὶι ΙΝ,8,4. --- ὅ, τι τις 
Διό )λθν. -ΞΞ Ἰοάνδάθ Βοά ἢ σαι. 
Μὶιϊ ἀϊοβθηι Β] αἰνϑαίζα ἰδ ἀπο} ἅπαντα 
σὰ νϑγθίμ θη, ννὶθ ΚΥνορ. ΝΙ, 4, 14 
πάντα πειρώμενος ποιεῖν, ὃ τι ὦοντῳ 
αὐτῷ χαριεῖσϑαι, 

14 

10 

117] 
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μηνὶ, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν “ύσανδρος τέως μὲν 
κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς “ακεδαίμονα ἰέναι" οὐ γὰρ εἶναι 
κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. μετὰ 
ταῦτα ἡρέϑη πρεσβευτὴς εἰς “ακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκα- 

Ιτος αὐτός. ύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα 
μετ᾽ ἄλλων “ακεδαιμονέων ᾿Φριστοτέλην, φυγάδα ᾿ϑηναῖον 
ὄντα. ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρή- 

ι9νὴς καὶ πολέμου. Θηφαμένης δὲ καὶ οἵ ἄλλοι πρέσβεις ἐπεὶ 

σαν ἐν Σελλασίᾳ, ἐρωτώμενοι δὲ ἐπὶ τίνι λόγῳ ἥκοιεν εἶπον 

ὅτι αὐτοκράτορές περὶ εἰρήνης, μετὰ ταῦτα οἵ ἔφοροι καλεῖν 
ἐκέλευον αὐτούς. ἐπεὶ δ᾽ ἧκον, ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ἡ ἀντ- 

ἕλεγον Κορίνϑιοι καὶ Θηβαῖοι μάλιστα. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι 

90 τῶν Ἑλλήνων, μὴ σπένδεσϑαι ᾿ϑηναίοις, ἀλλ᾽ ἐξαιρεῖν. 4α- 
κεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν ᾿Ελληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα 
ἀγαϑὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενυμένοις 
τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη 
καὶ τὸν Πειραιὰ καϑελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παρα- 
δόντας καὶ τοὺς φυγάδας καϑέντας τὸν αὐτὸν ἐχϑρὸν καὶ φί- 
λὸν νομίζοντας “ακεδαιμονίοις ἕπεσϑαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 

1 ϑάλαττταν ὕποι ἂν ἡγῶνται. Θηραμένης δὲ καὶ οἵ σὺν αὐτῷ 
πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς ᾿4ϑήνας. εἰσιόντας δ᾽ αὐὖ- 

17. εἶτα ὑοῦ. οπ δὲ δῖιο ἢ πΔ6]] 
νοῦ δι Θρ Πρ . μέν, Απα}. 1,8, 2; 
ΗΠ, 2, “Δ, (οιπηιοιι. Ι,2,.1. - οὐ 
γὰρ --ἐφόρους. δ)οιίε ἀ65 [,γ- 
βΒᾷηᾷον, [606 ν 416 ΟΟμβιν οί! 0. 5. Ζῃ 1, 
96). .-ϑο ἦς Δακεδαίμονα τῈΞ εὐ 8,- 
56) 465 ἴη πρεσβευτής ᾿ἰοροηάοη Βε6- 
ον ΠΡ (68 ἀθθηβ. Υβ]. κι 1, 1» 9. 
--- δέκατος αὐτὸς ἃ. ἱ. οὐ χηϊὶ 
ἤ 61} ἈΠ ΘΡΉ, 

19. μὴ σπένδεσϑαι --- μὴ ν“6- 
σοι. 465 ἴῃ ἀντιλέγειν Ιἰδροπάθη Β6- 
συ 8 (68 ψ ρυθΙοίο 8 ΑΔ». ΤΙ. δ, 29 
ὠντἔλε εγόν τινὲς αὐτῷ μὴ ἰέναι πάν- 
τας. --- Δαν ὅδο!ο ΘΟ]. [8οΚυ. ΡΊαι. 91 
μόνοι (οἵ, Θηβαῖοι) τῶν συμμάχων 
ἔϑεντο τὴν ψῆφον ὡς χρὴ τήν τὲ 
πόλιν (τῶν ᾿ἡϑηναίων) ἐξανδραπο- 
δίσασϑαι καὶ τὴν χώραν ἀνεῖναι μη- 
λόβοτον. -- ἐξαιρεῖν -το ἠδ! 10}} 
τὴν πόλιν ἃν ᾿᾿ϑηναίους τι π6] ΘΗ. 

90. Μακεδαιμόνιοι --΄ Ὦϊο Τ,ἀ- 
οι ηῖον ΗΝ ἢ 5101} σρᾶτον ἀἴθ8θὺ 

ΜΙΙΔ6 ΥἹ, ὅ, 85. --- κινδύνοις - 
πη ἄθη Ρουβου κυΐδρθη, ξγϑδῳ ,κ)Ξ-. 
θ 16 Βραϊηριηρθὴ ποῖ ΡΙαΐανοΙι ἴ,γ8. 
14. πυὔνι μοι πῆι: Τάδε τὰ τέλη τῶν 
“ακεδαιμονίων ἔγνω: Καββαλόντες 
τὸν Πειραιᾶ καὶ τὰ μακρὰ σκέλη καὶ 
ἐκβάντες. ἐκ πασῶν τῶν πόλεων τὰν 
αὑτῶν γᾶν ἔχοντες ταῦτά κα δρών- 
τὲς τὰν εἰράναν ἔχοιτε, αἱ χρήδοιτε 
καὶ τοὺς φυγάδας ἀνέντες. Περὶ 
τῶν ναῶν τὦ πλήϑεος, ὁκοῖόν" ἘΥ 
κα τηνεὶ δοκέῃ, ταῦτα ποιέετε, --- 
τὸν Πειραιὰ -- ἃ. 1ι. ἀἴο Βοβεδιϊ- 
δαπροη ἀν Ἠαξοηβίαίι, Πϊοάον ΧῊΠ, 
Ἷ07 τὰ τείχη τοῦ Πειραιῶς περιε- 
λεῖν, --- τοὺς φυγάδας --- 5.811. 
-- τὸν αὐτὸν --νομίξοντας -- 
Βίϑ πο. ΕογγηΟ], πηὶ ἀἃ5. Ψ  ν ἅ 188 
ἄον συμμαχία, ἀδϑ ΞολιΖ2- πη Τυι- 
1 5805. χὰ οχοϊο πη δη, ἴον Δ] Ποὺ- 
ἀϊηρ 5. ἴοι! αν οἹοἰοιιοη Πθο δ. Ἰλοὶ- 
ἀθν ΤΉ ΘΙ ΠΟ, οπδὺὴ π 6} Α ΠΘΥΪΚΘΏ 1}; 
(ἰοὺ Βραν ποθ Πορθηηθηΐο, 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΠΡ. ὃ: θοῦ 

τοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολὺς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν" 
οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ἀπολλυμένων 
τῷ λιμῷ. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ᾽ οἷς οἵ 22 
“ακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην " προηγόθρει δὲ αὐτῶν Θη- 
ραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείϑεσϑαι Δακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη 
περιαιρεῖν. 

3 ΄ , 3 - Ἁ Ἁ ΄ 

ἀντειπόντων δέ τινῶν αὐτῷ, πολυ δὲ πλειόνῶν 

συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσϑαι τὴν εἰρήνην. μετὰ δὲ ταῦτα 58 
“ὑσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἵ φυγάδες κατῇε- 
σαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ᾽ αὐλητρίδων πολλῇ προϑυ- 
μίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς 
ἐλευϑερίας. 

Καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ μεσοῦντι Διονύσιος ὁ Ἕρμο- 34 
κράτους Συρακόσιος ἐτυράννησε, μάχῃ μὲν πρότερον ἡττη- 
ϑέντων ὑπὸ Συρακοσίων Καρχηδονίων, σπάνει δὲ σίτου ἕλόν- 

2 ΄ : 
τῶν ἄκραγαντα, ἐκλιπόντων τῶν Σικελιωτῶν τὴν πόλιν. 

Τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει[, ᾧ ἦν Ὀλυμπιὰς, ἧ τὸ στάδιον ἐνίκατι!. 
Κροκίνας Θετταλὸς, ᾿Ενδίου ἐν Σπάρτῃ ἐφορεύοντος, Πυϑο- 

2.2 , » Ε " 
δώρου δ᾽ ἐν᾿ 4ϑήναις ἄρχοντος, ὃν 4ϑηναῖοι, ὅτι ἐν ὀλιγαρ- 
χίᾳ ἠἡρέϑη, οὐκ ὀνομάζουσιν, ἀλλ᾽ ἀναρχίαν τὸν ἐνιαυτὸν 

“ 3 Α τὰ ἄν! , ξ 2) » 7 

καλοῦσιν. ἐγένετο δὲ αὖτ ὀλιγαρχία ὧδε.] ἔδοξε τῷ δήμῳ 2 ρα μέ νυ τρβνηω νη ἡγήνῦ ἐγί τ λείου νυ ἡβουν ον λυ τ 
τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσϑαι, οἵ τοὺς πατρίους νόμους συγγρά- 

"ἡ δ φοβούμενοι -- (6πὶ 5΄1ΠηΠῸ 
80} Ζὰ ὄχλος ΒοΠῃδυῖρ.. 

2. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ -- Αὐϑ 1γ- 
5185 ρσϑο. Ἀρογδί. 18---388 οὐ οὶ 510}, 
4885 αἴθ868 ΜΟΙ ΚΒνογβδυὴ μ}] ΠΡ; ΠΟ] 
816 101} 8: [Ο]β᾽ ϑιιάθη Τὰ βιαι[ἀηὰ, 

28. κατέπλει --- ἃ 16. Μυηγ- 
οἤϊου (ἔπάο ΜᾶνΖ) 404. Ρ]αίατοι 1,γ5. 
15. -- κατέσκαπτον --- αἷς 1.ἃ- 
Κοαδπιοηίθν. --- ὑπ᾽ αὐλητρίδων 
- Κρ]. Τῆυκ. Ν, 70 χωροῦντες Ἴα- 
χεδαιμόνιοι βραδέως καὶ ὑπὸ αὖ- 
λητῶν πολλῶν ππά (οηνῖν. θ, 8 
ὑπὸ τὸν αὐλὸν ὑμῖν διαλέγωμαι: -- 
ἄρχειν τῆς ἐλευϑερίας -- 56 
ἀεν Αηΐδηρ ἀεγ' σοῖο, ΨΡΙΊ. 
ΤΗυ. 11,12 ἥδε ἡ ἡμέρα τοῖς -: 
λησι μεγάλων κακῶν ἄρξει. ,Αὐ βίοραι, 
Ἐρίβάθῃ 436 σπένδοντες εὐχώμεσϑα 
τὴν νῦν ἡμέραν Ἔλλησιν ἄρξαι πολ- 
λῶν κἀγαϑῶν. 

24, ἐτυράννησε --- ΗδΙΥΒΟΙΙΟΥ 

ΧΝΟΡΗ., ΠΥΡΊ, ΟΕ. 1. 

νψαγάθ, Ὑ6]. Πογοί. 1, 14 Γύγης ὁὲ 
τυραννεύσας ἀπέπεμψε ἀναϑήματα 
εἰς “ελφοὺς. τς Θϑν Ἵ τυραννεύ- 
σας δὲ ὁ Κύψελος τοιοῦτος δή τις 
ἀνὴρ ἐγένετο, -- μάχῃ -- πόλιν 
- ῬΙθβ ρος ΝοιὶΖ ἰδὲ βοῆοῃ δἰ ητηὰ] [, 
ὅ, 2] δέρθθθηῃ. 

1Π| Ἵ: ἐπιόντι ἔτει "ἘΞ 40,4 Ὑ: 
αμν. --οὐκονομαάξουσιν --- ἃ. ἢ. 
οἷθ Ῥϑηθηηοη πίοι ἀὰ5 Φ2407 πδοὴ 

ἀοιηβ6! } ) 6. 

2. ἐδοξετῷ δήμῴ --- αὐ ἄδη 
ΜΟΥΒΟΒΙαρ 465 θνδκοη 1465, ΟΕ] αἷθ 
θοηηοκγαίθη, ἀαγο ἀθὴ ΤΠ υβᾶπάον οἰη- 
Θ᾽Θβο ἢ οΠίουὶ., 5100η ἀν ΑΡδβιπηπαηρ᾽ 
Θπι δἰ δ θη. 1, γϑῖα8 8585. ἘγΙΌΒΙΠ, 72... 
πὸ. ---τοὺς πατρίους νόμους 
--- πἴοθι οἷπα Αἰ ζθιομπαηρ ἄἀθι ΠοΥ- 
Ἰκυ ἢ] ἤθη (ἰοβϑοίζθ, πε πὰ Θ'Π6 
προ Βοαάδοίϊοη ἀθυβθ θη, αἴ6 τηἷΐ (6. 
ΠΘπΘ ἢ ΟἸ Ο ΓΟ ΒοΠ θη ὙοΥίαβϑιπρ [η] 

ὥ 
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3 ) ΄ 

ψουσι, καϑ᾽ οὖς πολιτεύσουσι. καὶ ἡρέϑησαν οἵδε, Πολυ- 
χάρης, Κριτίας, Μηλόβιος, Ἱππόλοχος, Εὐκλείδης, Ἱέρων, 
Μνησίλοχος, Χρέμων, Θηραμένης, ᾿Δ“ρεσίας. Διοκλῆς, Φαι- 

2 ,΄,ὕ » 3 

δρίας, Χαιρέλεως, Δναίτιος, Πείσων, Σοφοκλῆς, Ερατοσϑένης, 
- 2 »" , 

Χαρικλῆς, Ονομακλῆς, Θέογνις, Αἰσχίνης, Θεογένης, Κλεομή- 
, ᾿" 3 

δης, ᾿Ερασίστρατος, Φείδων, “Ιρακοντίδης, Εὐμάϑης, ᾿άριστο- 
ϑτέλης, Ἱππόμαχος, Μνησιϑείδης. τούτων δὲ πραχϑέντων 
ἀπέπλει Αὐσανδφος πρὸς Σάμον, ἴἌγις δ᾽ ἐκ τῆς “Δεκελείας 

ἀπαγαγὼν τὸ πεξὸν στράτευμα διέλυσε κατὰ πόλεις ἑκάστους. 

4 ΚκΚἄΚατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν περὶ ἡλίου ἔκλειψιν “υκόφρων 
ς δι. ’ “ Ο » , Ά 2 

ὁ Φεραῖος, βουλόμενος ἄρξαι ολης τῆς Θετταλίας. τοὺς ἕναν - 

“τιουμένους αὐτῷ τῶν Θετταλῶν, “αρισαίους τὲ καὶ ἄλλους, 

μάχῃ ἐνίκησε καὶ πολλοὺς ἀπέκτεινεν. 
δ Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χρόνῳ καὶ ΖΙἹιονύσιος ὁ Συρακύσιος τύραν- 

- 

νος μάχῃ ἡττηϑεὶς ὑπὸ Καρχηδονίων Γέλαν καὶ Καμάριναν 
ἀπώλεσε. μετ᾽ ὀλίγον δὲ καὶ “εοντῖνοι Συρακοσίοις συνοι- 
κοῦντες ἀπέστησαν εἰς τὴν αὑτῶν πόλιν ἀπὸ Διονυσίου καὶ 

Συρακοσίων. παραχρῆμα δὲ καὶ οἵ Συρακόσιοι ἱππεῖς ὑπὸ 
Διονυσίου εἰς Κατάνην ἀπεστάλησαν. 
6 Οοἱἷδὲ Σάμιοι πολιορκούμενοι ὑπὸ “υσάνδρου πάντῃ. ἐπεὶ 

κὰ ’ 3 - Ἁ -» ἡ ΡῈ 7 Ἵ» 

οὐ βουλομένων αὐτῶν τὸ πρῶτον ομολογεῖν προσβάλλειν δὴ 

ἔμελλεν ὃ ύσανδρος, ὡμολόγησαν ἕν ἱμάτιον ἔχων ἕκαστος 

ἀπιέναι τῶν ἐλευϑέρων,. τὰ δ᾽ ἄλλα παραδοῦναι" καὶ οὕτως 
τ ἐξῆλϑον. “ύσανδρος δὲ τοῖς ἀρχαίοις πολίταις παραδοὺς τὴν 
πόλιν καὶ τὰ ἐνόντα πάντα καὶ δέκα ἄρχοντας καταστήσας 

8 φρουρεῖν, ἀφῆκε τὸ τῶν συμμάχων ναυτικὸν κατὰ πόλεις, ταῖς 
δὲ Ζακωνικαῖς ναυσὶν ἀπέπλευσεν εἰς “ακεδαίμονα. ἀπάγων 

ΕἸαΙαης πἄνο. --- ἡρέϑησαν --- ---ο ἅπὶ ἴοι. ἄθυ Βίδαι Καίδπα μϊὶ ΗΠ 
26} νοη] ΤΠ ΔΠ]Θ 68, ΖΘ γοὴ ἄθ νοὴ ον μον σὰ θΘηιϑ οἰ ρτθι, 
Ζὰ 2, 11 ροοηδηηίοη Ερ]ιοῦθη, Ζϑῇῃ 
νοι ΨΌΪΚΟ. Πγβῖαβ σορ, Εγαίοϑι. 70. Ὶ 

4. ἡλίου ἔχλειψιν -- δὰ ὃ. .7. τοῖς ἀρχαίοις πολέταις 
ΟΡίθΥ. -- δὴ Αὐβϑίοκυαίθη, πίοι ἴῃ Φ, 412 

Ὁ. μάχῃ --ἀποώλ 58 -ἰ 5, Πιοάον αἴθ αδοοηρανίοι τἱν ΗΠ ον ΑἰΠ6- 
ΧΙΠῚΙ, 108 2... Ξ.- ἀπέστησαν εἰς τοὺ γ Ρ ἸΘθ6 ἢ ᾿ιαϊϊθ.. Τῶυϊς.. ΝΙΙ, 21, 
- Καὶ 58ιαι ἀπέστησαν καὶ ἀπῆλ- -- δέκα ἀρχοντας --- 8. χὰ 1], 
ϑὸν εἰς. Απᾶν, 1, 0, 7 ἀποστὰς εἰς 4, ἢ. --- φρουρεῖν --- Ὠ᾿ὲ5 ΔΝ οὐἱ 
υσούς. Ὄϊο Τιδοπεῖπον Παιίθῃ. 5810}. ἀδαίοὶ δι! δἰηθ βραυίδηΐβο!θ δ βαιΖιηρ᾽ 
[γάμον ἀθηὶ ΠΟ 8105. δύροθθη ππὰ Πἶπ, τῖθ ἄθηῃ Πυβαμάθυ. ὅπ} οἴμθῃ 
πᾶ} ϑγνᾶϊτιβ ἀθουβίθ θη. πΐϊβ88. βραυίδηΐβομθη Ηανπιοϑίθη. Τ]ούαχ ἴῃ 
ΠΙοάον ΧΙΥ, 10, --- ἀπεστάλησαν ϑϑηιο08 [688. Ὠίοάου ΧΙΝ, ὃ, 

θ, πολιορκούμενοι -- 5. 3,0, 

μ- Γ᾿ 

τίς, ας 
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τά τὲ τῶν αἰχμαλώτων νεῶν ἀκρωτήρια καὶ τὰς ἐκ τοῦ Πει- 
ραιῶς τριήρεις πλὴν δώδεκα καὶ στεφάνους, οὗς παρὰ τῶν 
πόλεων ἐλάμβανε δῶρα ἰδίᾳ, καὶ ἀργυρίου τετρακόσια καὶ 
ἑβδομήκοντα τάλαντα, ἃ περιεγένοντο τῶν φόρων, οὖς αὐτῷ 
Κύρος παρέδειξεν εἰς τὸν πόλεμον, καὶ εἴ τι ἄλλο ἐκτή- 
σατο ἐν τῷ πολέμῳ. ταῦτα δὲ πάντα “ακεδαιμονίοις ἀπέ- 
δωκε τελευτῶντος τοῦ ϑέρους [εἰς ὁ ἔξάμηνος καὶ ὀχτὼ καὶ 
εἴκοσιν ἔτη τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα, ἐν οἷς ἔφοροι οἵ ἀριϑ- 

μούμενοι οἵδε ἐγένοντο, Αἰνησίας πρῶτος, ἐφ᾽ οὐ ἤρξατο 
ὁ πόλεμος, πέμπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει τῶν μετ᾽ Εὐβοίας ἅλω- 
σιν τριακονταετέδων σπονδῶν. μετὼ δὲ τοῦτον οἵδε, Βρασίδας. 

Ἰσάνωρ, Σωστρατίδας, Ἔξαρχος, ᾿Δ4γησίστρατος, ᾿4γγενίδας, 
Ὀνομακλῆς, Ζεύξιππος, Πιτύας, Πλειστόλας, Κλεινόμα- 
χος, Ἴλαρχος, Λέων, Χαιρίλας, Πατησιάδας, Κλεοσϑένης. 
“Μυκάριος, Ἐπήρατος, Ὀνομάντιος, ᾿4λεξιππέίδας, Μισγολαΐδας, 
Ἰσίας, Γ[ἄρακος, Εὐάρχιππος, Παντακλῆς, Πιτύας, ᾿άρχύτας. 
Ἔνδιος, ἐφ᾽ οὗ “Πύσανδρος πράξας τὰ εἰρημένα οἴκαδε κατέ- 
πλευσεν.] ν 

Ὁ 

'-ὦ 0 

» Ἶ ΄ Ὁ 

Οἱ δὲ τριάκοντα ῃρέϑησαν μὲν ἐπεὶ τάχιστα τὰ μακρὰτι 
τείχη καὶ τὰ περὶ τὸν Πειραιᾶ καϑῃρέϑη᾽ αἱρεϑέντες δὲ ἐφ᾽ 
τ , ἥ ᾧτε συγγράψαι νόμους, καϑ᾽ οὕστινας πολιτεύσοιντο. τούτους 
ΙΝ 3 Ε) 7 [ἀ Ἁ 

μὲν ἀεὶ ἔμελλον συγγράφειν τε καὶ ἀποδεικνύναι. βουλὴν δὲ 
3 Α " 3 Ἁ , ς 3..." 3 - 

καὶ τὰς ἄλλας ἀρχᾶας κατέστησαν ὡς ἐδοκει αὐτοῖς. ἔπειτα 15 

πρῶτον μὲν οὗς πάντες ἤδεσαν ἐν τῇ δημοκρατίᾳ ἀπὸ συκο- 
φαντίας ζῶντας καὶ τοῖς καλοῖς κἀγαϑοῖς βαρεῖς ῦντας. δσυλ-- 

8. τὰς -- τριήρεις --- ΝΔΟΙΡΙαί. νου]! ηἶ556. 5. ΕἸη]. 5. 7. --- ἀρι ϑ'- 
Π,γΧ8. 15 μᾶϊι6. οὐ ἀϊδ αἰμβομθη ΒΟ 86 μούμενοι --- νγοοπ 6 σιν ΒοζΖεὶο]- 
νου θνδηηὶ, -- πλὴν δώδεκα -- πρ ἀδν 98γὸ ρϑυθοῆημοὶ ἀπ δπΐ- 
5.2,20, -- περιεγένοντο --- Τ)5 ρ΄ 6 Ζϑίομηθί τνογάθῃ, σιέμωπτῳ -- 
Ραμ ἤπά δι 510} 61 Χϑηόρηοη [6 Υ 
ἴηγ ΡΒ] αν 8] Π86}} οἴ πθη Ν Θαίσαμ ἰπι Ρ]ᾺΡΔ]: 
1. ὙΠ, 2 δ᾽ Αμαν.» 1..2..28:..4,.4 
λέ η. 17. Ὁ.».23.0:.8ς..20; 1]; 
Ἄ ΔὉ 7 ΟΝ 2.90... ὅ, 14. τ. 
4. 2 ΝΠ 7 94:. Οοηγηΐοηι..1},.4, 7: 
Ἰὐ0. ἸογνῦρΡ,. 11 δ. Ὅνα;..17.;:8; 
προ 21,  ϑϑν 4,8, ΥἹ}, 
1 υ. »ῦν.94. Αρδϑε 29) 28...Π|]0Ρ- 
Ρᾶτγο, ὅ, 4; 8, 0, -- παρέδειξε 
- 5. Ζὰ 1, 14. 

9, ἑξάμηνος --- πάμηΠΠοἢ χρό- 
νος. ρ). ΠῚ, 4, 8. ὕοροι αἴθ Ζοϊι- 

σπονδῶν --- Ὀῖς ΑἰΠΘ ποὺ Παί6 ἢ 10] 
ὅ. 440) πίον ΒΡ κ| 65 ΑΓ ΠΠυηρ᾽ σ 82 
Βα δα ἴῃ Βοοῖζ ΘΟ ΠΟΙ ΠἼΘ ἢ... τπΠ6 1 
ΓΟ] θη θη Φαἢτο ἄθηῃ Κυϊορ τηϊξ ἄθη 
ΘρΑυί θη ἀαγοῖ οἴπθη ἀνθ βϑὶρ]ᾶ νὶ- 
θη Ευϊθάθη θθθηάοθι. Τηυκγάὰ 1,113 [ν ’ 

1... γοὐὐπὶο- οἰ ο το 8... - Ὁ Βι ΘΔ 
Ι, 1. δῖΆῈ Αηρθθογοὶ ψαγᾶο ἴῃ Αἰμθῃ 
ΓουΠΟΠ 415 αθνν ον) 8. θοίσ 6 η, ἴΠ 46] 
αἴ ϑυκορμδηίθη {Ππ61||5. ἀαγ οι Αἠκία- 
Θ6ῃ, {Π6115. ἀπὸ} Απαγοῃαηρ ἀ6γ561- 
"6 (ἀο]ὰ οθυργοβϑβίθη. Ὑρ]. 8.22, Βθοῖϑν 
ΠΑΡ ΚΙ 65 1, 5. 125. καλοῖς 

Ὁ Ἕ 



085 ΞΕΝΟ 

δ " 

λαμβάνοντες ὑπῆγον ϑανάτου" 

ΦΩΝΤΟΣ 

καὶ ἥ τε βουλὴ ἡδέως αὐτῶν 

᾿ς ον - α΄ 

ΨΌΥΝ 

κατεψηφίξετο οἵ τε ἄλλοι ὅσοι συνήδεσαν ἑαυτοῖς μὴ ὄντες 
13 τοιοῦτοι οὐδὲν ἤχϑοντο. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο βουλεύεσϑαι ὅπως 

ἂν ἐξείη αὐτοῖς τῇ πόλει χρῆσϑαι ὅπως βούλοιντο, ἐκ τούτου 
πρῶτον μὲν πέμψαντες εἰς “ακεδαίμονα 4ἰσχίνην τε καὶ ᾿4ρι- 
στοτέλην ἔπεισαν Πύσανδρον φρουροὺς σφίσι συμπρᾶξαι ἐλ-- 
ϑεῖν, ἕως δὴ τοὺς πονηροὺς ἐκποδὼν ποιησάμενοι καταστή- 

11 σαιντὸ τὴν πολιτείαν" ϑρέψειν δὲ αὐτοὶ ὑπισχνοῦντο. ὁ δὲ 
πεισϑεὶς τούς τε φρουροὺς καὶ Καλλίβιον ἁρμοστὴν συνέπρα- 
ξεν αὐτοῖς πεμῳφϑῆναι. οἱ δ᾽ ἐπεὶ τὴν φρουρὰν ἔλαβον, τὸν 
μὲν Καλλίβιον ἐϑεράπευον πάσῃ ϑεραπείᾳ, ὡς πάντα ἐπαινοίη 
ἃ πράττοιεν, τῶν δὲ φρουρῶν τούτου συμπέμποντος αὐτοῖς 
οὺς ἐβούλοντο συνελάμβανον οὐκέτι τοὺς πονηρούς τε καὶ 
ὀλίγου ἀξίους, ἀλλ᾽ ἤδη οὗς ἐνόμιξον ἥκιστα μὲν παρωϑουμέ- 
νους ἀνέχεσϑαι, ἀντιπράττειν δέ τι ἐπιχειροῦντας πλείστους 

ιὸ ἂν τοὺς συνεϑέλοντας λαμβάνειν. τῷ μὲν οὖν πρώτῳ χρόνῳ 
ὃ ἜθοΥ τῷ Θηραμένει ὁμογνώμων τε καὶ φέλος ἦν" ἐπεὶ δὲ 

αὐτὸς μὲν προπετὴς ἦν ἐπὶ τὸ πολλοὺς ἀποκτέίνειν, ἅτε καὶ 
φυγὼν ὑπὸ τοὺ δήμου, ὁ δὲ Θηφαμένης ἀντέκοπτε, λέγων ὅτι 
οὐκ εἰκὸς εἴη ϑανατοῦν, εἴ τις ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ δήμου. τοὺς 
δὲ χαλοὺς χἀγαϑοὺς μηδὲν κακὸν εἰργάξετο, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ, 
ἔφη, καὶ σὺ πολλὰ δὴ τοῦ ἀρέσκειν ἕνεκα τῇ πόλει καὶ εἴπομεν 

10 καὶ ἐπράξαμεν" ὁ δὲ, ἔτι γὰρ οἰκείως ἐχρῆτο τῷ Θηραμένει, 
ἀντέλεγεν ὅτι οὐκ ἐγχωροίη τοῖς πλεονεκτεῖν βουλομένοις μὴ 
οὐκ ἐκποδὼν ποιεῖσϑαι τοὺς ἱκανωτάτους διακωλύειν" εἰ δὲ, 

5: αύν ράνδι ον ἀνέχεσϑαι -- 
Μδη ΥΝ ἄν, νῖὶδ 65 πὶ πᾷοῃβίθῃ 
ΘαιΖρ]ϊθα ο 56} ι, ἈΠΟ 68 Βοῃοίηιΐ ἀοοὴ 
οἷηθ “Ψοιβομἰδφοημοίι Ζυ7νβοῦθη θοϊάθη 
ΘάϊΖοη Ζιὶ βίη, 80 458 ἀδθυ ουβίθ ἀἄδὰ5 
500 ὴ ἀδηη8 5 βαιά θη, ἀδὺ Ζυ οὶ 
485. πιὸρ] θυ οἶβθ οἰπίροίθηθ 6 

κἀγαϑθοῖς -- »ν»ἄδϑὴ ραίοη Ρᾶ- 
ἰυϊοίθη “4, ἴον 850 ψὶθ ὃ 1 αἴθ ζαῦ 
ἃν βιο κυ  βοῖνοι Ραγίοὶ ΒΘ ΠΥ 6: 50 
ς 22 οἵ βέλτιστοι. --- μὴ ὄντες -- 
[)5. ῬΑΡ ΪοῖρΡ πδ0]ὶ σύνοιδα, αὶ 85 
Νεραίΐοη. θα! ἃ οὐ, ΒΡα]ὰ μὴ. ΡΊΙαίο 
Θϑίπι. 8. 210" ξύνοιδα γὰρ ἐμαυτῷ 
ἀντιλέγειν οὐ “δυναμένῳ. Φοιο]ηθί. 

18. ὅπως ἂν -- 5. τὰ ΠῚ, 3,1. --α 15. ἐπεὶ δὲ -- θεν Ναοῖβαίς ἔθ}; 
ἐλϑεῖν - Ιηῇηϊιν 4685 Ζνθοῖκθβ δἰαίὶ ἀθϑβθὰ ψἱὶτὰ κα 17 αἴθ Ῥουΐοαθ, 
ἀδ 0 ἢ συμπράττειν, (ἃ5 8οηϑὶ τϑρϑὶ- ἐγοῖ ΠΟ. τἷΐ ἀπάθνοπη δ.) 6οὶ, ΠΟΟΙ 
τηᾶδϑὶρ πὶ ὥστε νϑυθιηάοθη ἰδὶ; νῖθ οἰηπιαὶ πὶ ἐπεὶ δὲ θοσόπποι. ΥρΊ. 
Πΐου ἃπῸ}} 4,. 28. --- «αὐτοὶ -- ϑὰ0- χὰ 1, 8, 18. --- φυγὼν --- Κυϊεδ8 
ἦθοι χὰ ϑρέψειν. μαι χιὶ ἄθη Ὑιουμαηάθυς σον, 8. 

Ι4. τῶν φρουρῶν --- ῬΑ νον χὰ 1, 7, 28. 
(ἰδποιῖν τὐἰξ ΑἸ αββαιρ νῸὴ τιψάς. 16. εἰ δὲ -- [6 ϑΥρϑμρ ἴῃ ἀἰϊδ εἰ- 
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δ’ ΄, ΄, Χ 3 “ ξ , “ 

ὁτι τριάκοντά ἐσμεν καὶ οὐχ εἷς, ἧττόν τι οἶενι ὥσπερ τυραν - 

νέδος ταύτης τῆς ἀρχῆς χοῆναι ἐπιμελεῖσθαι, εὐήϑης εἶ. 3 τ 
δσξδι 

δὲ ἀποϑνησκόντων πολλῶν καὶ ἀδίκως πολλοὶ δῆλοι ἦσαν συνι- 
στάμενοί τε καὶ ϑαυμάζοντες τί ἔσοιτο ἡ πολιτεία, πάλιν ἔλε- 
γεν ὁ Θηραμένης ὅτι εἰ μή τις κοινωνοὺς ἱχανοὺς λήψοιτο 
τῶν πραγμάτων, ἀδύνατον ἔσοιτο τὴν ὀλιγαρχίαν διαμένειν. 
ἐχ τούτου μέντοι Κριτίας καὶ οἱ ἄλλοι τριάκοντα, ἤδη φοβού- 18 
μενοι καὶ οὐχ ἥκιστα τὸν Θηραμένην, μὴ συρρυξέίησαν πρὸς 
αὐτὸν οἵ πολῖται, καταλέγουσι τρισχιλίους τοὺς μεϑέξοντας 

δὴ τῶν πραγμάτων. ὁ δ᾽ αὖ Θηραμένης καὶ πρὸς ταῦτα ἔλεγεν 19 
ὅτι ἄτοπον δοχοίη ἑαυτῷ γε εἶναι τὸ πρῶτον μὲν βουλομένους 
τοὺς βελτίστους τῶν πολιτῶν κοινωνοὺς ποιήσασϑαι τρισχι- 

΄ Ὁ Χ 3 ν » " ,ὔ Ε] ΄ ι 
λίους, ὡσπερ τὸν ἀριϑμον τοῦτον ἔχοντα τινα ἀνάγκην καλοὺς 

᾽ ᾿ ἯΝ Ἁ ΨὌΌΟΣ “ 

χκάγαϑους εἶναι. καὶ οὔτ᾽ ἔξω 

τούτων πονηροὺς οἷόν τε εἴη γενέσϑαι" 

, ᾿ , ᾿ς ᾿Ὶ 

τουτὼν σπουδαίους οὔτ΄ ἔντος 
3 3 , ζ - 

ἔπειτα δ΄. ἔφη. ορῶ 
, 4 » 

ἔγωγε δύο ἡμᾶς τὰ ἐναντιώτατα πράττοντας, βιαίαν τε τὴν 
φ΄ 

γτοκίε Βθᾶθ, μη νῖθ νουῃθὺ οἷῃ ἐψη 
ΠἰΖιιΖιβοίζοι. 61. ζι 1,1, 28. 
ἧττόν τι -- θοὸν γουρτοἰομοπαο Ἷ 
ἄδηκα ᾿ἰδί δἂι5 ὅτι -- εἷς σὰ πρἢ- 

Ἰηδῆ: ἀδΥπ ΠῚ Μγ)δλὶ}} 1 ἀγοὶβϑϑδὶρ 
ϑαπῆ, ον ἢ ΤΡΊΟΥ ΒΟΤΟ ΘΟ αδιὲπὶρ 
Πα. 8419. ΨΘηη .ΟΙΠΘΙ (ΘΤΥ 
ΗΘΥΥΒΟΠΟΥ Μ ἄγο. -- ὥσπερ τυ- 
ραννέδος --- ἰῃ ον εἶδα. ννῖθ [Ὧν 
οἷηπθ ΤΎΓΔΠΠ ΘΠ ΡΓβο 

17. καὶ --- απᾶ Ζ'ψαν. ϑαυ- 
μαάξοντες -- πολιτεία ---ὀ θ6- 
βΒουρί νψὰ8 ἃι5 ἀον διδαίδνου- 
Γαϑϑιηρ γογάθη τη ὅ 6) (6. Αθπη- 
Ἰο Τῆυκ. Π, ὅ2 οὐκ ἔχοντες ὅτι 
γένωνται. Πα, ἴῃ ϑαυμάξειν 445 Ν εν- 
ἰδῃρθἢ Ζὰ ΟΥ̓Δ ἤγοη. ᾿Ἰαρῷ, 50 [οἱ οὶ οἱ 
εἷπ Εγαροβαίζ, Απα}. ΠῚ, ὅ, 19 ϑιαυ- 
μάξειν, ὅποι ποτὲ τρέψονται οἵ Ἔλ- 
ληνες. 

18. οὗ ἄλλοι τριάκοντα -- οἵ 
τριάκοντα νἱνα 415 Βοζϑίοῃπιπρ ἀΪ6- 
56. Βοῃῦγαθ 10} οπ6 ΗΠ ὔοκβίοηί δα 
αἴθ νἱγα]Ποῆθ 241 σορυδιοῃί, τὶ 4, 
21 [᾿, νγὸ θθγΡοΙ (5. οἰ πῖρθ ἀβθυβθίθη σο- 
ιἰδάιοι. 5ἰπά. νβρὶ. 28 τ 20. 
φοβούμενοι καὶ οὐχ ἥκιστα 
ΞΞ- ἀ6ῃ) δου ὉΠ] ΟΠ ΘΓΘη φοβ. ἄλλα 
τε καὶ οὐχ ἥκιστα. --' δὴ 
ὈοΖοϊοϊηοὺ ἀ] 6 βθὴ Ἐπ 5 ἢ 155. 4158 ΕΌΪΡ 

465 νοῦϊον σοβαρίοθη, --- τῶν πραγ- 
μάτων --- ἃῃ ἀδη ϑιδαίβαηρ!θρθη- 
ποϊίθη, ἀον Βαρίογιηρ. Ὑρ], Ζὰ 1, 6, 
15. ῬῖΊοϑο 8000, νγοοῆθ 4]]6]η 416 
Αὐδάθαπρ 465 ΒΡ ουυθοἢ 65 ὈΘΠμδΙ θη 
5016, Βοίββοη σον Βη 6 ἢ οἵ ἐν κα- 
ταλόγῳ, αἴ ἀρθυΐροη ΑἸΠΘΠΘΡ οἵ ἔξω 
τοῦ χαταλο) υ. 

19. τὸ πρῶτον μὲν ΘΠΙΒρυ ΘΟ θη 
ἄειη ἔπειτα δὲ, --- βουλομένους 
-- τρισχιλίους --- θὰ8 νοη βου - 
λομένους αθῃάηρίρο κοινωνοὺς 
πο ιἤσασϑ' αι ταῖι55. ΠΟ οἰ ἢ η1Ὰ] Ζὰ 
ἄτοπον ροάδομν ψογάθη: 65 βοΐ 
αηγνογδίδη αἱρ, 4855, ΧΘΠ 516 
αἴο θδθβϑίθη ζΖὰ ἰῆγθη δ η05561ι 
δοίθη ΜΟΙ 6 η, 8516 ἀτγοιίδα - 
56η4 ἄδζΖιι! πιὰ ο! θη. 6]. ΑΠᾺΡ. 
ΠῚ, 4,18 Τισσαφέρνης ἐπεφάνη οὖς 
τε αὐτὸς ἱππέας ηλῶῆεν ἔγων καὶ 

τὴν Ὀρόντου δύναμιν, νγχὸ ΠΟΟΗ. οἷη- 
τη8] ἔχων σὰ ἀθηκθη 8" τϑ: Δ Π 
ΛΟ ἢ μα, το ΕΟ ΡΣ -- ἔχοντα 
Ἀροιδαί. ἀρϑο απ πὶ ὡς πᾶ ὦὥσ- 
περ : ἴπὶ Ναϑαίγαχη ΘΙ Πρ αν. ἀπά Ρ]ῈνΡ Δ], 
ΔΘ οἰπθ ἀἴθ56 Ῥαγθκοῖη, 9, ὃ 581; 
ΠῚ 2,19: Ὑ, 1, 1. 2 ΕἸ ΓΡῺ 80} 
ἯΙ ἈΠ ΘΓΟΠῚ Θἰϑηυβ. -- οἷόν εξ ῇ 
- δρμδηρίο ΠΟῸ νορ ὥσπερ τηϊί 
γογδηἀογίον Οοηβίγποίίοη, Ὑ 9]. σὰ ΠΠ|, 



τῦ 

ἰχ » ᾽ 

ο0 ἀρχὴν καὶ ἥττονα τῶν ἀρχομένων κατασκευαξομένους. 
οὗ δ᾽ 

“" 3 “" 

ταῦτ ἔλεγεν. 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

δ᾽ ἃ ο μὲν 
ῳ Ξ -»Ἥ Ν , 

ἐξέτασιν ποιήσαντὲς τῶν μὲν τρισχιλίων 
, -» . » -» 9. δὰ -» ,» ᾿ -" " 

ἐν τῇ αγυρᾷ, τῶν δ᾽ ἔξω τοῦ καταλογου ἄλλῶν ἀλλαχοῦ, ἔπειτα 
ὔ Α [χ 

κελεύσαντες ἐπὶ τὰ οπλα., 
[2 ΕΞ Ε] 

ἐν ᾧ ἐκεῖνοι ἀπεληλύϑεσαν πέμ- 
» -» " δ᾽ 

ψαντες τοὺς φρουροὺς καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς ὁμογνώμονας 
αὑτοῖς τὰ ὅπλα πάντων πλὴν τῶν τρισχιλίων παρείλοντο, καὶ 

,ὔ 4 ᾽ 2 δι. » -" 

ἀνακομίσαντες ταῦτα εἰς τὴν ἀκρόπολιν συνέϑηκαν ἐν τῷ ναῷ. 
Α ΄ ἃ ς ᾽ Ν Γ᾿ 
οἱ τούτων δὲ γενομένων, ὡς ἐξὸν ἤδη ποιεῖν αὐτοῖς ὅτι βού- 

: ᾿ Χ " [ἢ 2 , ᾿ Ἁ 
λοιντο, πολλοὺς μὲν ἔχϑρας ἕνεκα ἀπέχτεινον, πολλοὺς δὲ 

χρημάτων. 3" ᾽ 2 »- “4 , Α - - ἔδοξε δ᾽ αὐτοῖς. πως ἔχοιεν καὶ τοῖς φρουροῖς 

χρήματα διδόναι, καὶ τῶν μετοίκων ἕνα ἕκαστον λαβεῖν, καὶ 
αὐτοὺς μὲν ἀποκτεῖναι, τὰ δὲ χρήματα αὐτῶν ἀποσημήνασϑαι. 

"0 ἐχέλευον δὲ καὶ τὸν Θηραμένην λαβεῖν ὄντινα βούλοιτο. ὁ δ᾽ 
ἀπεχρίνατο, ᾿4λλ᾽ οὐ δοκεῖ μοι, ἔφη, καλὸν εἶναι φάσκοντας 
βελτίστους εἶναι ἀδικώτερα τῶν συκοφαντῶν ποιεῖν. ἐκεῖνοι 

Α . 9 Ω ΄ ΄ » 

μὲν γὰρ παρ΄ ὧν χρήματα λαμβανοιὲν ξὴν εἴων, 
» 3 » 

ἀποκτενοῦμεν μηδὲν ἀδικοῦντας, 
- -" - , 3 ΄ ᾽ 

οϑ πῶς οὐ ταῦτα τῷ παντὶ ἐκείνων ἀδικώτερα; οἱ ὃ 

ἡμεῖς δὲ 

ἵνα χρήματα λαμβάνωμεν; 
ἐμποδὼν 

, . Ἁ “ -»" ἘΝ χ Κ ᾽ ’ 

νομίζοντες αὐτὸν εἶναν τῷ ποιεῖν οὁ.τι βουλοιντο, ἐπιβουλευου- 
»] -"» Ἁ ᾽ , Ὶ ᾿Ὶ δ. » Α ΕΙΣ 

σιν αὐτῷ, καὶ ἰδίᾳ πρὸς τους βουλευτὰς ἄλλος πρὸς αλλον 

διέβαλλον ὡς λυμαινόμενον τὴν πολιτείαν. καὶ παραγγείλαν- 
εν , 3 τὰ ΄ ἢ , 

τες νεανίσκοις οἵ ἐδοχουν αυτοῖς ϑρασυτατοι δίναι ξιφίδια 
ξ ν᾿ ΄ -" , , Χ , ᾽ Α 

ὑπὸ μάλης ἔχοντας παραγενέσϑαι, συνέλεξαν τὴν βουλήν. ἐπεὶ. 
-»Ὕ [ἐ " τ 

5εδὲ ὁ Θηραμένης παρῆν, ἀναστὰς ὁ Κριτίας ἔλεξεν ὠδεὲε. 

2, 28. --- ἥττονα --- 50] την ἄσῃθν. 815 
ἄἴϊα ΒΟ ουγβομίθη, δϑᾶησὶα νοὴ ἄθη- 
56 Ι|θ6η., νγϑὶ}] ἴῃποη ἴὰ αἴθ Μίδομι ζαν 
ΠαγοΓ σης 4Π16ν ἀν Ι Π] 55 Θ᾿ 6]η 

[6 ἢ] 6 ὴ ἜΠΕΡῊ τϊὶ ἀθη θη οἰννὰ αἴ 3000 
ΠΟ ΠῚ ΠΑ ΤΡ ΠΕ Ε γ᾽ ᾿ 

’ ᾿ Ρ 

20. κελεύσαντες ἐπὶ τὰ ὅπλα 
. δ 

-- ΚανΖ [ν κελ. ἰέναι ἐπὶ τὰ ὅπλα. 
β, 584 ἐκέλευσε τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν 
Θηραμένην. Απᾶρ, [, ὅ, 18 εὐθὺς 
παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα. --- ἀπε- 
ληλύϑεσαν --- Ἰοἀθη[4}}5. νοὶ ἄθη 
ΜΆ η, αἴ 516 νἱθ]] ιν ἀπ ἀθη Θ ἃ Πι- 
γηο!ρ! ἄϊχοη 6586}. --- τοὺς φρου- 
ροὺς --- ἀ. ᾿. ἀἴ6. Βραγίδηϊβοῆθη ὅ50|- 
ἀαίοπ, --- ἐν τῷ να ᾧ --- ἄον Α(Π6Π6. 

21. ὡς ἐξὸν --- νρ!. σὰ 8 19. 

--- ἕκαστον πᾷ! οι τῶν τριάκοντα 
δὶ Βα θ]θοὶ, ἕνα ΟΡ͵θοῖ. ΝδΟΝ Τιγβίαβ 
σ6ρ. Εναίοβιῃ. 7 {γαῖ ἀΐθβον Βϑβοη 55 
ἢππ ΖΘ Μοιῦκοη. ΤΠηΐὸγ ἄθη Μειδ- 
οὴ. νᾶγθη δου νοὶ ἄπτοὶ Παπᾶοὶ 
τη ον οῦθα σϑῖοῃ σουογάθηθδ Τιθαίθ, 
-- ἀποσημήνασϑαι -- [ἄν ἄδῃ 
Θιαδίββομαίζ οἰηζίθμθη, Υρ]. 4, 18. 

Ὁ, λυμβάνοιεν --- Ὅν Ορίαιϊν 
Ζιν Βοχοιοπππὴρ 65. νυνὶ θάονποι (ἰὁ- 
ΒΟΠΘῃΘηΘη. --- τῷ παντὶ --- Ὠδοῆϑιο 
(να ἀθ 651} Π] 11 ᾽ ΠΝ (οὐλρανγαίὶν ; 50 
δυΐοὴ ΜΠ, , 14: ΜΙ αν. 
Κγιορ. ὙΠΙ, 8, 70 οὐ; Ἀφθβ. 2, 24. 
50η51 ἁπ0}} πάντως " Ιαίο Θαβίπι. 5.30} 
απ τὸ πᾶν Κγτορ. 1, θ, 18, 

28. διέβαλλον -- αι οὗ δὲ θὲ- 
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53 3 ς « - 

“(ὦ ἀνδρὲς βουλευταὶ, εἰ μέν τις ὑμῶν νομίζει πλέονας τοῦ 
ω .9 , , “ Ὡ Ε᾿ ’ 

καιροῦ ἀποϑνήσκειν, ἐννοησάτω ὅτι ὅπου πολιτεῖαι μεϑέσταν - 
ται πανταχοῦ ταῦτα γίγνεται" πλείστους δ᾽ ἀνάγκη ἐνθάδε 
πολεμίους εἶναι τοῖς εἰς ὀλιγαρχίαν μεϑιστᾶσι διά τε τὸ πο- 
λυανϑρωποτάτην τῶν Ἑλληνίδων τὴν πόλιν εἶναι καὶ διὰ τὸ 
πλεῖστον χρόνον ἐν ἐλευϑερίᾳ τὸν δῆμον τεϑράφϑαι. ἡμεῖς δὲ 20 
γνόντες μὲν τοῖς οἵοις ἡμῖν τε καὶ ὑμῖν χαλεπὴν πολιτείαν 
εἶναι δημοκφατίαν, γνόντες δὲ ὁ ὅτι “Πονεδυα μονίοις τοῖς περι- 
σώσασιν ἡμᾶς ὁ μὲν δῆμος οὔποτ᾽ ἂν φίλος γένοιτο, οἵ δὲ βέλ- 

δ ὟΝ ᾿ » τιστοι ἀεὺ αν πιστοὶ διατελοῖεν, 
τἀ 

νέων γνώμῃ τήνδε τὴν πολιτείαν καϑίσταμεν. 
διὰ ταῦτα σὺν τῇ “ακεδαιμο- 

αἰσϑανώμεϑα ἐναντίον τῇ ὀλιγαρχίᾳ, ὅσον δυνάμεϑα ἐκποδὼν 
ποιούμεϑα" πολὺ δὲ μάλιστα δοκεῖ ἡμῖν δίκαιον εἶναι, εἴ τις 
ἡμῶν αὐτῶν λυμαίνεται ταύτῃ τῇ καταστάσει, δίκην αὐτὸν δι- 
δόναι. νῦν οὖν αἰσϑανόμεϑα Θηραμένην τουτονὶ οἷς δύναται 31 
3 ῇ τ » Ἁ ς »- 

ἀπολλυντὰ ἡμᾶς τε καὶ υμᾶς. 
ἰν » 3 " μ 

ὡς δὲ ταῦτα ἀληϑῆ. ην κατα- 
νοῆτε, εὑρήσετε οὔτε ψέγοντα οὐδένα μᾶλλον Θηραμένους του- 
τουὶ τὰ παρόντα οὔτε ἐναντιούμενον, 
βουλώμεϑα ποιήσασϑαι τῶν δ οδὶ 

[χ2 Ἁ ᾽ Ἁ 

ὅταν τινὰ ἐκποδὼν 
ἣ , 2 

εἰ μὲν τοίνυν ἐξ 
ἀρχῆς ταῦτα ἐγίγνωσκε, πολέμιος μὲν ἦν, οὐ μέντοι πονηρύς 

3 

γ᾽ ἂν δικαίως ἐνομίξετο" νῦν δὲ αὐτὸς μὲν ἄρξας τῆς πρὸς 28 
“ακεδαιμονίους πίστεως καὶ φιλίας, αὐτὸς δὲ τῆς τοῦ δήμου 

χορ, 80 155 ἄλλος πρὸς ἄλ- 
λον 8ἃΪ5. Ἀρροβίιοῃ Ζὰ ΠΘΠπΊθη δί. 

24. τοῦ καιροῦ -- ἢ καιρὸς 
ἣν ἃ. ἢ. τπηιϑ}}ν 415 ποίμναπάϊρ 
ΠΟ ΒΒ αΥΟ ὙΡΙΟΥ͂, 9; Ὁ: ὙἹΙ, 
ὅ, 18. Ἂπδ5. ΡΥ 8, 84 προσωτέρω 
τοῦ καιροῦ. ---μεϑιστάσι --- ΟΠη8 
ΟΡ]θοί, πᾶη! 1. ἢ τὴν πολιτείαν. 

28. ἜΓὰ -- ὑμῖν --- χὰ ογαδη- 
σοη οὖσι. 8. τὰ 1, 4, 16. -- δη- 
μος - ὨΙΟΥ͂ νγ]θ ὁδι: α16 Ὠοηποῖτγα- 
ῳ ἀεν ἀορεπϑαίς οἵ βέλτιστοι. γΕ!. 
"3235. 
᾿ 26. τῇ καταστάσει --- 5ἰαε 465 
βοηϑί σϑργἄμποἢῃ! θη Αὐοοιιδαίϊνβ. 5. 
5. 29 απ ΡΖ ὙΠ], δὲ 8: 

97: οἷς δύναται -- τπῖί ΑΠΠ Θη 
ἴῃ ὄρ! ὁ μ 6 πη ΜΊ(61Π. ὡς δὲ 
ταῦτα --- κτὲ. --- Π855 ἀἴ6 5 ΔΌΘΥ 
ὙΔῊΥ 1δἰ, ψογάθι τ,  ΘΏΠ ὮΥ 
65 ἀρου!ρί, ἀδγίηῃ ἔϊηά θη, 4855 

ἢ 6 ἢ πα οἴο. ΑΘμμΠ6ἢ ΕῚ9Σ ὡς 
δὲ εἰκότα ποιοῦμεν, καὶ τάδ᾽ ἐν- 
νοήσατε. ὟΙ, 1,11 εἰ δὲ εἰχότα λο- 
γίξομαι, σκόπει καὶ ταῦτα. --- πο- 
λέμιος μὲν ἦν --- οἴπο ἄν, με]! 
αδΥ [ὩΠ4}0 ἀ165865 Νδοιβαίζθϑ ΖῚ 6] 6 Τὴ 
ἰνγθα] θη Βοαϊηρηρ58αίΖθ νυ Ρ ΚΙΊΟἢ 150: 
ΕΓ ΨᾺΡ οἷη Εδὶπα, νγἱθ ΕΓ 65 πο} 
Ἴθύζί" ἰδ. 

28, αὐτὸς μὲν ἄρξας -- ῬῖΘ 
ῬΔΥΓΟΙ ΡΙ ΑΙ ΟΠ γα 0 5. 1ἢ1] Νοιηηΐπαί!ν 
ννγα ἀπρο] εἴηθη δα πὴϊΐ νογἄπαρυ- 
ἰ6Υἡὁ Οοπβίγιοίίϊοη ἀρέσκει αὐτῷ 
Δα Ὲποιηηιθη. 6]. ΠῚ, 2, 21. ΑΠδ0. 
ΥΊΙ, 6, 87 ὑμεῖς δὲ -- νῦν δὴ και- 
ρὸς ὑμῖν δοκεὲῖ εἶναι. ΚΥΡΟΡ.ΟΙ͂Ν, 2,8 
ἐννοηϑέντες δὲ οἷα τε πάσχουσιν - 
ταῦτα ἐνθυμουμένοις ἔδοξεν. ΜΙ, 
31 βουλόμενος δὲ κατάσχοπόν τινὰ 
πέμψαι τς «ἔδοξεν αὐτῷ. ὙΥἹ], ὅ, 87 
ἐπιϑυμῶν ὁ Κῦρος ἤδη κατασκευά- 

καὶ ἐὰν τινα 26 
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΄ , ᾿ " μ ε » . ἐ εν 

καταλύσεως. μάλιστα δὲ ἐξορμήσας ἡμᾶς τοῖς πρώτοις ὑπαγο- 
Ὁ - -» 

μένοις εἰς ἡμᾶς δίκην ἐπιτιϑέναι. νῦν ἐπεὶ καὶ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς 
φανερῶς ἐχϑροὶ τῷ δήμῳ γεγενήμεϑα. οὐχέτ᾽ αὐτῷ τὰ γιγνό- 
μενα ἀρέσκει. ὕπως αὐτὸς μὲν αὖ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ καταστῇ, 

29 ἡμεῖς δὲ δίκην δῶμεν τῶν πεπραγμένων. ὥστε οὐ μόνον ὡς 
» -»" ς ’ - -» 

ἐχϑρῷ αὐτῷ προσήκει ἀλλὰ καὶ ὡς προδότῃ ὑμῶν τε καὶ ἡμῶν 
διδόναι τὴν δίκην. καίτοι τοσούτῳ μὲν δεινότερον προδοσία 
πολέμου. ὅσῳ χαλεπώτερον φυλάξασϑαι τὸ ἀφανὲς τοῦ φανε- 

- " [χ 

ροῦ. τοσούτῳ δ᾽ ἔχϑιον, ὅσῳ πολεμίοις μὲν ἄνϑρωποι καὶ 
’ 3 ᾿ δ» « 3 ΄ 

σπένδονται αὐϑις καὶ πιστοὶ γίγνονται. ον δ᾽ ἂν προδιδόντα 

λαμβάνωσι, τούτῳ οὔτε ἐσπείσατο πώποτε οὐδεὶς οὔτ᾽ ἐπί- 
-“΄ -"- "Ὁ - τ: 

ϑοστευσε τοῦ λοιποῦ. ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι οὐ καινὰ ταῦτα οὗτος 
ποιεῖ, ἀλλὰ φύσει προδότης ἐστὶν, ἀναμνήσω ὑμᾶς τὰ τούτῳ 

Ἐ' ᾽ » ἔ - 

πεπραγμένα. οὗτος γὰρ ἐξ ἀρχῆς μὲν τιμώμενος ὑπὸ τοῦ δή- 
μου κατὰ τὸν πατέρα “Ἥγνωνα προπετέστατος ἐγένετο τὴν δη- 
μοκρατέαν μεταστῆσαι εἰς τοὺς τετραχοσίους. καὶ ἐπρώτευεν 
" 2 , 3 Ν 39. » 3 ,ὔ ΄ Ὁ" ἃ ’ , ἐν ἐχείνοις. ἐπεὶ δ᾽ ἤσϑετο ἀντίπαλόν τι τῇ ὀλιγαρχίᾳ συνι- 
στάμενον, πρῶτος αὖ ἡγεμὼν τῷ δήμῳ ἐπ᾽ ἐκείνους ἐγένετο" 
» , κ ͵ , ὥ ᾿ Α ᾿ ς ΄ 

81 οϑὲν δηπου καὶ κοϑορνος ἐπικαλεῖται" καὶ γὰρ ὁ κοϑορνος 

ἁρμόττειν μὲν τοῖς ποσὶν ἀμφοτέροις δοκεῖ, ἀποβλέπει δ᾽ ἀπ᾽ 
3 ’ ὃ τ δὲ εἢ Θ , ΚΎΡΕΣ ὃ . » » 9 ἀμφοτέρων. δεῖ δὲ, ὦ Θηράμενες, ἄνδρα τὸν ἄξιον ξὴῆν οὐ 

σασϑαι --- ἔδοξεν αὐτῷ. -- αὖ -- 
6 ηη τνῖθάοθν οἷηθ Αθηάουαηρ ἴῃ ἀοΥ 
ΒΘΡΊΘΥ ΠΡ 5ΓΟΓΙῚ οἰηἰγοίθηῃ Β011|6. 

50, ὅσῳ --- σπένδονται. 68 
ῬΑ ΔΠΠ6 1515. (ον ΟἸϊοαδν ρθη ἰδ 
ὅσῳ φδοδυῖδι, ΟἹ οἶοἢ.. Κοῖη ὁοΠΙραγᾶ- 

ἰαιῖν, βοπάρθγη ἴῃ ἄθη Οοηιηοίὶν Πλΐ 
ἄν φοβοίί, 415 00 ἀδ8 Ργάβϑηβ σπὲν- 
δεται [οἸρίο. 

80. τὰ --- πεπραγμένα - Ν(ὶ. 
Απᾶ}. Π], 2, 11 ἀναμνήσω ὑμᾶς καὶ 
τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων 

εἶἰνον Βορυ ἔο!οὶ, ἄθβϑθὴ ἀνα ἀδ- 
ἀατοι Βοδύϊπητηι νγογά θη Κοπηίθ. Βετοί. 
ΠῚ, 18 νὺξ πολλὸν “ἣν ἔτι ἀγριω- 
τέρη τοσούτω ὅσῳ ἐν πελάγει φε- 
ρομένοισι ἐπέπιπτε. [50 Κῦ. δὴ Ποιηοη. 
339 Ἡγοῦ τὴν παιδείαν τοσούτῳ μεῖ- 
ζον ἀγαθὸν εἶναι τῆς ἀπαιδευσίας, 
ὅσῳ τὰ μὲν ἄλλα μοχϑηρὰ πάντες 
κεροδαίνοντες πράττουσιν. (εν ῦμη- 
Ἰο μου ἰδὲ ἴῃ αἴοβοα ΕᾺΠῸ ὅσον ἴῃ 
850 »γοὶί, βοιίεσπον ὅτε ψν δἰ}. 5. 0. 
ΘΟΒηοΙον χὰ [βοϊναί. 1, 4. --- ὃν -- 
λαμβάνωσι ---Ξ Ὁὰ ἄθνὺ Αογῖδί ΖῈΓ 
ΑΠράθο 465. π00}]}] θοϑιἄπαϊρ ροβοπο- 
μοηάθῃ ἀἴθηι, 50 ἰδ ἀθὺ νϑυ Πρ Θηλεὶ- 
πουπᾶο ΒοΙαιίνβαί πίομὶ ἰπ ἅδῃ θρΡ- 

κινδύνους. -- κατὰ τὸν πατέρα 
-π- »ΠηΔ0}} ἄδθπ Βείϊβρίθὶ 6 βϑῖ ἢ 65 
γαίθυ8΄,) ρομόνγι σα ΕΟΙο πάθῃ : οΥ 
560Π1055 516} θη ΟἹ] γοΠθὴ ἃη. ΘΠ ἢ 
π80}} ΠΥβὶδβ σορ, Ἐταίοβίμ. θῦ φοομδνίο 
Ηδρηοι σὰ ἄθπ ῬγΟθ] 6 πη, γγθ!οΠ6. δα 
ἀϊθ. ΟἸΤ Αγ μΐο Εἰ παν ἰἰθίθπ, 8, ἀδΥ- 
ἄρον ΤΊΚ. ΥΠ|,04---70. --- ἐπεὶ δ᾽ 
ἤσϑετο --- 8. Γι γβίαβ ἃ. ἃ. Ὁ, Ὑμὰκ, 
ΨΠΠΘΣΣ 

91. δοκεῖ --΄ διννο! θη. δι ἢ γοὴ 
ΒΒᾺΣ Βοπουθη ὈΙηβ 6 Θ᾽ ὁβαρὶ. --- ἀπ᾿ 
ἀμφοτέρων -- ἀπὸ νοροῆ ἀδὺ 
σ᾽ οἰοιθη πλϊν ἀπ Ν᾽ ου θα ἢ Ζιιβαηι τη  ἢ- 
Βοβοίζίθη Ργὰροβι(ϊοι, υνὶν τ: ἢ ἃ ΟἿ Ὁ οἷ- 
ἄδη ϑοϊίθη. Ζυγ ϑδοῖο Ρ]αίδγοὶ 
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προάγειν μὲν δεινὸν εἶναι εἰς πράγματα τοὺς συνόντας, ἣν 
δέ τι ἀντικόπτῃ, εὐθὺς μεταβάλλεσθαι, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν νηὶ 

-: “ 5. -»" ᾽ὴ Π - 

διαπονεῖσθαι, ἕως ἂν εἰς οὐρον καταστῶσιν᾽" εἰ δὲ μὴ, πῶς 
}] 9 ,ὕ ’ “ - Ρε, , 3 7 3 ᾿ 

ἂν ἀφέκοιντο ποτὲ ἔνϑα δεῖ, εἰ ἐπειδὰν τι ἀντικόψῃ, εὐϑὺς 
3 ’ ’ Ἁ Ἁ “ ὍΝ Ἁ 

εἰς τἀναντία πλέοιεν; καὶ εἰσὶ μὲν δήπου πᾶσαι μεταβολαὶ 82 
-» ἐ 7 Ἁ Ἁ Ἁ ᾿ 3 ’ 5 ’ 

πολιτειῶν ϑανατηφόροι, συ δὲ διὰ τὸ εὐμεταβολος εἶναι πλεί- 
3 ς -» [ 

στοις μὲν μεταίτιος εἶ ἐξ ὀλιγαρχίας ὑπὸ τοῦ δήμου ἀπολωλέ- 
Ε » Ω 

ναι, πλείστοις δ᾽ ἐκ δημοκρατίας ὑπὸ τῶν βελτιόνων. οὗτος 
ιν - -" 

δέ τοί ἐστιν ὃς ταχϑεὶς ἀ: Ξλέσϑαι ὑπὸ τῶν στρατηγῶν τοὺς 
’ 2 ,ὕ 9 -"Ὕ Α ᾿ ,ὕ . ἈΨΙΕ 9 

καταδυντας “ϑηναίων ἐν τῇ περὶ εσβον ναυμαχίᾳ αὕτος οὐκ 

ἀνελόμενος ὅμως τῶν στρατηγῶν κατηγορῶν ἀπέκτεινεν αὐ- 
τούς, ἵνα αὐτὸς περισωϑείη. ὅστις γε μὴν φανερὸς ἐστι τοῦ 838 
μὲν πλεονεκτεῖν ἀεὶ ἐπιμελόμενος, τοῦ δὲ καλοῦ καὶ τῶν φί- 

Ξ- ’ ὰ 
λων μηδὲν ἐντρεπόμενος, πῶς τούτου χρή ποτὲ φείσασϑαι: 
πῶς δ᾽ οὐ φυλάξασϑαι; εἰδότας αὐτοῦ τὰς μεταβολὰς, ὡς μὴ 

καὶ ἡμᾶς ταὐτὸ δυνασϑῇ ποιῆσαι: ἡμεῖς οὖν τοῦτον ὑπάγο- 
μὲν χαὶ ὡς ἐπιβουλεύοντα καὶ ὡς προδιδόντα ἡμᾶς τε καὶ 
ὑμᾶς. ὡς δ᾽ εἰκύτα ποιοῦμεν, καὶ τάδ᾽ ἐννοήσατε. καλλίστη 84 

Ὰ ᾿ , Ὁ , 5 ς ’ π 2 Ν 
μὲν γὰρ δήπου δοκεῖ πολιτεία εἶναι ἡ “ακεδαιμονίων" εἰ δὲ 

»Ὁ 3 -Ὁ τ 

ἐκεῖ ἐπιχειρήσειέ τις τῶν ἐφόρων ἀντὶ τοῦ τοῖς πλείοσι πείϑε- 
σϑαι ψέγειν τε τὴν ἀρχὴν καὶ ἐναντιοῦσϑαι τοῖς πραττομένοις, 

, “ὦ ἅ ς »" 

οὐκ ἂν οἴεσϑε αὐτὸν καὶ ὑπ᾿ αὐτῶν τῶν ἐφόρων καὶ ὑπὸ τῆς 
» ς ’ , - ,ὕ 3 - 

ἄλλης ἁπάσης πόλεως τῆς μεγίστης τιμωρίας ἀξιωϑῆναι; καὶ 
5 “-“ 3 ς -»" »-"Ὁ 

ὑμεῖς οὖν, ἐὰν δΘωφρονῆτε, οὐ τούτου ἀλλ᾽ ὑμῶν αὐτῶν φεί- 

᾿ 

ΝΙΚία5 3 ἐπαμφοτερίξων ἀεὶ τῇ προ- ταδύντας -- 8. τὰ 1, 6, 8ὅ. -- 
ανρέσενι τῆς πολιτείας ἐκλήϑη Κό- τὴ --ἄναυμαχίᾳ -- νοὶ ἄδη Αγρὶ- 
ὕορνος. --- δ᾽ εὲ -- συνόντας -- πΈ56}, 1, 7,4 [ἵν --- ἀπέκτεινεν --- 

ΟΣ δεῖ ἄνδρα -- οὐ δεινὸν εἶναι μεν ίγκιο 1γ6 ΜΟΤῸΡ δ Ὶ 11 6; 
προάγειν τοὺς συνόντας εἰς πραάγ- τὰπιὶ Τοάδ. 

ἐστι. “--- πράγματα -- 8 ῬΊΘΩΥ- τ 98 Πῤδότας.--. δὰ δἰη 410 6- 
"16 ἢ 6 Πρ ὁ Ὑ]6 ἴῃ πράγματα παρ᾿ τῃοϑῖῃθ8 Θ1} 76οὐ :.,, τῇ ἃ ἢ Κ΄ Β6ΖΟρΟΗ. --- 
ἔχειν. -- ποτὲ τοῖϊ πῶς τι νοῖ- ὡς “ἡ --- ποῖ ὙΨΟΥ͂ 15 ἀον ΕὌΓΟΙΙ 
δἰπάρῃ, 5616 δίαίί 65. Ὀ]Οβ56ῃ μὴ, Πἄπῆ ρου 

92. μεταέΐτιος -- Ἐν ψἂν ἴτγοὶ- 
πος πἰομύ ἀθν οἰηζίρα {{π 6 6 } ἸΘΏΘΥ 
ΗϊηγἸοἀπ ρθη, ΔΌΘΥ ΕΓ Ππαὶ ἀοοἢ Αη- 
{Π61} ἀᾶγᾶη φρϑιαθί, Ὦδὺ [πῆηῃ. νὶθ 
Βεὶ αἴτιος, 5. Ζζι ΥἼΙ, 4, 19. --- ἐξ 
ὀλιγαρχίας -- τῆῖί πλείστοις 
Ζὰ νουρίπάθη: ἀϊθ Ζὰν ΟἹ ἱσᾶγο  ]- 
ΒΟ θη Ρανίοὶ ροῃῦνίθη. - κα- 

ὅπως μὴ πὶ ἄδθη Εαίαγατη, --- ὡς 

-- ἐννοήσατε --- 5. σὰ 8 27. 

894. καλλίστη τέ, -- Ὁῖο γοτ- 
1606 465 Κυμῖαβ [γ ἀ16. Βραυίδη!β0 16 
γονίδβϑαηρ; ζοὶρὶ 510} 0) ἀαυὶη, 4855 
ΟΡ οἷπθ βθβόπάοσθ δοῦν ἴδον ἀ16- 
5616 νογίαϑϑίθ, ἀίηθη, ΧΙ, 5. 4068 6. 
ῬΟΠαχ ΝΙ], 89. τοῖς πλείοσι ----- 
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σεσϑε, ὡς οὗτος σωθεὶς μὲν πολλοὺς ἂν μέγα φρονεῖν ποιή- 
σειε τῶν ἐναντία γιγνωσκόντων ὑμῖν. ἀπολόμενος δὲ πάντων 
καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ τῶν ἔξω ὑποτέμοι ἂν τὰς ἐλπέδας. 

88. Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκαϑέξετο᾽ Θηραμένης δὲ ἀναστὰς 
ἔλεξεν" ᾿4λλὰ πρῶτον μὲν μνησϑήσομαι, ὦ ἄνδρες, ὃ τελευ- 
ταῖον κατ᾽ ἐμοῦ εἶπε. φησὶ γάρ με τοὺς στρατηγοὺς ἀποχτεῖ- 

ναι κατηγοροῦντα. ἐγὼ δὲ οὐκ ἤρχον δήπου κατ᾽ ἐκείνων 

λόγου. ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι ἔφασαν προσταχϑέν μοι ὑφ᾽ ἑἕαυτῶν οὐκ 
ἀνελέσϑαι τοὺς δυστυχοῦντας ἐν τῇ περὶ “έσβον ναυμαχίᾳ. 
ἐγὼ δὲ ἀπολογούμενος ὡς διὰ τὸν χειμῶνα οὐδὲ πλεῖν, μὴ ὅτι 
ἀναιρεῖσθαι τοὺς ἄνδρας δυνατὸν ἦν, ἔδοξα τῇ πόλει εἰκότα 
λέγειν, ἐκεῖνοι δὲ ἑαυτῶν κατηγορεῖν ἐφαίνοντο. φάσχοντες 
γὰρ οἷόν τε εἶναι σῶσαι τοὺς ἄνδρας, προέμενον αὐτοὺς 

80 ἀπολέσϑαι ἀποπλέοντες ὥχοντο. οὐ μέντοι ϑαυμάξω γε τὸ 
Κριτίαν παρανενομηκέναι᾽ ὅτε γὰρ ταῦτα ἦν, οὐ παρὼν 
ἐτύγχανεν, ἀλλ᾽ ἐν Θετταλίᾳ μετὰ Προμηϑέως δημοκρατίαν 
κατεσκεύαζε καὶ τοὺς πενέστας ὥπλιξεν ἐπὶ τοὺς δεσπότας. 

81 ὧν μὲν οὖν οὗτος ἐκεῖ ἔπραττε μηδὲν ἐνθάδε γένοιτο" τάδε 
γε μέντοι ὁμολογῶ ἐγὼ τούτῳ. εἴ τις ὑμᾶς μὲν τῆς ἀρχῆς βού- 
λεται παῦσαι, τοὺς δ᾽ ἐπιβουλεύοντας ὑμῖν ἰσχυροὺς ποιεῖ, 
δίκαιον εἶναι τῆς μεγίστης αὐτὸν τιμωρίας τυγχάνειν" ὅστις 
μέντοι ὁ ταῦτα πράττων ἐστὶν οἴομαι ἂν ὑμᾶς κάλλιστα κρίέ- 
νειν, τά τὲ πεπραγμένα καὶ ἃ νῦν πράττει ἕκαστος ἡμῶν εἰ 

48 κατανοήσετε. οὐκοῦν μέχρι μὲν τοῦ ὑμᾶς τε καταστῆναι εἰς 
τὴν βουλείαν καὶ ἀρχὰς ἀποδειχϑῆναι καὶ τοὺς ὁμολογουμένως 
συκοφάντας ὑπάγεσϑαι πάντες ταὐτὰ ἐγιγνώσκομεν᾽ ἐπεὶ ὁ ὦ 

- 

- πᾶἄμῃ!οἢ τῶν ἐφόρων. --- ὡς --- Διββρυίοηι, -- ἐν Θετταλίᾳ -- 
οΥἸἄγοηα : ἀὰ ͵ἃ. --- ἐναντία γι- ἀονιπΐη νὰν Κυϊιῖαβ οὶ βϑίηου δ ϑγ- 
γνώσκοντες --- ΡΟ] 0156}16 αἀόρ- θὈΔΠ Πα ηρ᾽ ἴῃ] 4. 411] ΒΟΘΆΠΡΘΗ, Οοπι- 
Π6Υ, -- πάντων --- πἄμ!ϊο ἐναν- γηεηΐ. Το 25 Κριτίας μὲν φυγὼν 
τία γιγνωσκόντων ; τῶν ἔξω, ἀἷο 
γουΡαπηΐ ἱπὶ Αὐδίαπάθ ἸΘΡί6η. 

806. οὐκ ἦρχον -- πδοὶ 1, 7, 4 
Πᾶϊιο ἄορ. ΤἼΥΔΙΠΘΠ 65 ΑΙ] ερὰ τ ρ8 θ56- 
(Π8η. -- προσταχϑὲν - Ἄρουδ. 
4050]., 8. σι δὴ 19. -- ἀνελέσϑαι 
-- πᾶ ΠΟ ἢ ἐμέ, ---μὴ ὅτι --- αι 6- 
50} οῖρΘ ἄρῃ, 6ΠΠρι 180} οὐνἃ 
-Ξ- μὴ εἴπω ὅτι. ᾿σοπνῖν. ΠΡΌ. 

80. παρανενομηκέναι --- πϊὶ 
ἴον ΒΟΒΟ Πρ ἢ’, αἴθ ΟΥ σορθη ΠΟ ἢ 

εἰς Θετταλίαν, ἐκεῖ συνῆν ἀνϑρώ- 
ποις ἀνομίᾳ μᾶλλον ἢ δικαιοσύνῃ 
χρωμένοις. Ῥοηδδίθη δἰπά ϑΚίανθη 
πηΐον ἄπ] 16 ὴ Ὑ ον ἀ 1556} υνῖθ. αἷθ 
Ηρ]οίθη ἴῃ 1 αἰκρα ἅπηοη, 

37. ἰσχυροὺς ποιεῖ --- ὉΪο πᾶ- 
πιοτὸ ΑἸΒ σι ηρ πλϊς ΒοΖαρ δα! ἄθὴ 
Κυϊεῖα5. βἴθθι οὐ Ἕ 43, 

38, ὁμολογουμένως συκο- 
φάντας ---ἀἴο εἰπ ρ οϑίδη ἀδηον- 
ΠἸ 8 556) ΚΠ ΥΚΟΡΠπαπίθΝ ΨῬΆΡΘΠ, 

ὍΠόόόοτσα- - σοι ,ο « 
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τε ) ᾿ ΄ 
γε οὗτοι ἤρξαντο ἄνδρας καλούς τε καἀγαϑοὺς συλλαμβάνειν, 
ἐκ τούτου κἀγὼ ἠρξάμην τἀναντία τούτοις γιγνώσκειν. ἤδειν 30 

Ω’, 3 “ μὰ ’ 

γὰρ ὅτι ἀποϑνήσκοντος μὲν “έοντος τοῦ Σαλαμινίου, ἀνδρὸς 
δ -» -Ὕ , - 

καὶ ὄντος καὶ δοκοῦντος ἱκανοῦ εἶναι, ἀδικοῦντος δ᾽ οὐδὲ ἕν, 
“ ΄,, - π  ὺ 

οἵ ὅμοιον τούτῳ φοβήσοιντο, φοβούμενοι δὲ ἐναντίοι τῇδε τῇ. 
’ ᾿ τς δ ΌΛ 

πολιτεία ἔσοιντο᾽ ἐγίγνωσκον δὲ οτι συλλαμβανομένου Νικη- 

ράτου τοῦ Νικίου. καὶ πλουσίου καὶ οὐδὲν πώποτε δημοτικὸν 
, ε - Ψὕ᾿ - " Ἷ Ω’ 

οὔτε αὑτοῦ οὔτὲ τοὺ πατρος δ Εαν το, οἵ τούτῳ ὁμοίου δυσμε- 
"- Ὁ »-. 

νεῖς ημῖν γενήσοιντο. ἀλλὰ μὴν καὶ ᾿Ἵντιφῶντος ὑφ᾽ ἡμῶν 40 

ἀπολλυμένου, ὃς ἐν τῷ πολέμῳ δύο τριήρεις εὖ πλεούσας 

παρείχετο, ἠπιστάμην ὅτι καὶ οἵ πρόϑυμοι τῇ πόλει γεγενημέ- 
’ ἶ «ἰ Ἂς 4 αὐχῷ » 

νον πάντες ὑπόπτως ἡμῖν ξξοιεν. ἀντεῖπον δὲ καὶ ὅτε τῶν μετ- 
, - " -"νὉ ὃ ᾽ ὌΧ 

οἔκων ἕνα ἕκαστον λαβεῖν ἔφασαν χρῆναι᾽ εὔδηλον γὰρ ἣν 
ώ 3 » 

ὅτι τούτων ἀπολομένων καὶ οἱ μέτοικοι ἅπαντες πολέμιοι τῇ 
, , - τὸ Α νη ΟΝ ν᾿, δ -»Ὕ ΄ 

πολιτείᾳ ἔσοιντο. ἀντεῖπον δὲ καὶ οτε τὰ ὁπλὰ τοῦ πλήϑους 4! 

παρῃροῦντο, οὐ νομίξων χρῆναι ἀσϑενὴ τὴν πόλιν ποιεῖν" οὐδὲ 
3 Α " 

γαρ τοὺς “ακεδαιμονίους ξἑωρῶν τούτου ἕνεκα βουλομένους 
- 4 - , ΄ 

περισῶσαι ἡμᾶς, ὅπως ὀλίγοι γενόμενοι μηδὲν δυναίμεϑα αὐ- 
᾿ 3 ἘΣ δῷ - 3 κὰ 3 

τοὺς ὠφελεῖν" ἐξῆν γὰρ αὐτοῖς, εἰ τούτου γ᾽ ἐδέοντο. καὶ 
μηδένα λιπεῖν ὀλίγον ἔτι χρόνον τῷ λιμῷ πιέσαντας. οὐδὲ γε 45 
ὶ ῆ 7 δτί χθ ν γῇ μ 5. 7 τε 

Ἁ , » ’ .λ 3 » » 

τὸ φρουροὺς μισϑοῦσϑαι συνήρεσχέ μοι. ἔξον αὐτῶν τῶν πο- 
- [4 "᾽ 

λιτῶν τοσούτους προσλαμβάνειν, ἕως ῥαδίως οἵ ἄρχοντες ἐμέλ- 
»-" ͵ Ἁ Ἁ δ΄ 

λομὲν τῶν ἀρχομένων χρατήδειν. ἐπεί γε μὴν πολλοὺς ἑωρῶν 
-»"ὝὝ: , - -»" -»" - Α , 

ἐν τῇ πόλει τῇ ἀρχῇ τῇδε δυσμενεῖς, πολλοὺς δὲ φυγάδας 
, 3 5. .9 ͵ “ὕ “ » ΕΠ 

γιγνομένους, οὐκ αὖ ἐδόχει μοι οὔτε Θρασυβουλον οὔτε ἄνυ- 
ὼ 3 ’ ’, »»Ἤ Ἁ Ο Ω’ Ἁ 

τον οὔτε “λκιβιάδην φυγαδεύειν᾽ ἤδειν γὰρ ὁτι ουτῶ γὲ τὸ 

ΥΩ]. Ποηιοβίῃ. 29, 14 τὸν ὁμολογου- υἱοῃίει πγιγᾶο. ΤΙακ. ὙΠΠ, 68, Τ γα 
μένως δοῦλον. 565. Εγδίοϑίμ. 67. --- ὑπόπτως -- 

89. Δέοντος --- Ὀΐδ ΒΙπυϊομίπηρ: Ππεν ἴῃ δοίϊνον Βοαδαίπηρ : δ᾽ δορά δ μι 

ἀρββθίθθη οἴπθ βου !ο ΠΠ9Π 65. ΠΡΊΠΟΙ ποθ θηά, ψίο Ποπιοβίμ, Ὀ ΤΡαρ 6.68. 182 
οὐυᾶπηΐ Αηάοῖϊς. ἄρον ἀϊο Μγυϑβίον. 94, 
ΜΕ]. Οομπιπθηί. ᾿Υ, 4, 9, ΡΙαίο ΑΡοΪορ. 
5, 520. -- Νικίου --τ- (65. ἴτὴ 51οὶ- 
᾿ἰβοῆθη οΙάζιρο σϑὈ]] Θθοπρη ΕπδΙα- 
Προ. 9]. 1, γϑῖδ 18, 6. 

40. ἀντιφῶντος --- νγαΠτβοποίη- 
ΠΟ ἀοΥ Οὐοτηπηθηΐ, 1, Ὁ ουνᾶπηίθ 850- 
ΡἢΪϊδύ, πἰσῃῦ σὰ νϑυυγ 561 η τηϊξ 6 πὶ 
ΒράμοΥ Απίρῆοη, ἀογ ἴπὶ 4. 411 δυῖ 
Βοίγθῦ ἀθ5. ὙΠΟ ΘΠ 65. 56] 05. Πἰηρθ- 

δυσκόλως τ΄ ἔχειν καὶ ὑπόπτως πρὸς 
τὸν Φίλιππον. -- ἕνα ἕκαστον 
-- 5. Ζὰ 8 2]. 

41. πιέσαντας --- τὰ ἐξῆν ἰδὲ 
(τοί 465 ᾿αιΐνβ αὐτοῖς νίθ πᾶυῆρ 
ἀον Αοοιι5. οαπὶ [ηἢ, ροϑβοίζί. 

42. Ἄνυτος --- Ῥοι Βοκαπηίθ Π80}}- 
Π18 Πρ06. ΑπκΙᾶρσου 465 Βοκναίθθ, Ἂ(δὺ 
ΘΟ ΘΙ Π560 8 {Π|0Ὸ} τοῦ ΤἬΡΑΒΥ θ1105. 416 
ψονίγοθαηρ ἀον Ὀγοϊβϑὶρ Ὀθυν Κϑίεβ!- 
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ἀντίπαλον ἰσχυρὸν ἔσοιτο, εἰ τῷ μὲν πλήϑει ἡγεμόνες ἱκανοὶ 
πφοσγενήσοιντο, τοῖς δ᾽ ἡγεῖσϑαι βουλομένοις σύμμαχοι πολ- 

48 λοὶ φανήσοιντο. ὃ ταῦτα οὖν νουϑετῶν ἐν τῷ φανερῷ πότερα 

εὐμενὴς ἂν δικαίως ἢ προδότης νομίζοιτο; οὐχ οἱ ἐχϑροὺς. ὦ 
Κριτία, κωλύοντες πολλοὺς ποιεῖσθαι, οὐδ᾽ οἱ συμμάχους 
πλείστους διδάσκοντες χτᾶσϑαι, οὗτοι τοὺς πολεμίους ἰσχυ- 

ροὺς ποιοῦσιν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον οἱ ἀδίκως τε χρήματα ἀφαι- 
, ᾿ 9 ᾽ » 9 τ 

ρούμενον καὶ τοὺς οὐδὲν ἀδικοῦντας ἀποχτείνοντες, οὗτοί 

εἶσιν οἵ καὶ πολλοὺς τοὺς ἐναντίους ποιοῦντες καὶ προδιδόντες 

οὐ μόνον τοὺς φίλους ἀλλὰ καὶ ἑαυτοὺς δι᾿ αἰσχροκέρδειαν. 
41 εἰ δὲ μὴ ἄλλως γνωστὸν ὅτι ἀληϑῆ λέγω, ὧδε ἐπισκέψασϑε. 

πότερον οἴεσϑε Θρασύβουλον καὶ [Ἥἄνυτον καὶ τοὺς ἄλλους φυ- 
γάδας ὰ ἐγὼ λέγω μδλδον ἂν ἐνθαδε βούλεσϑαι γίγνεσϑαι ἢ 

ὰ οὔτοι πράττουσιν; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶμαι νῦν μὲν αὐτοὺς Ψνο- 

μἴξειν συμμάχων πάντα μεστὰ εἶναι" 

πόλεως προσφιλῶς ἡμῖν εἶχε, 
4 τὸ ἐπιβαίνειν ποι τῆς χώρας. 

εἰ δὲ τὸ κράτιστον τῆς 
᾿ πὰ - 3 χαλεπὸν ἂν ἡγεῖσϑαι εἶναι καὶ 

«ς 3 5 3 - 

ἃ δ᾽ αὖ εἶπεν ὡς ἐγώ εἰμι οἷος 
ΡῚ , ΄ ἷ, Ἀ - Ἁ ᾿ Ν 

ἀεί ποτὲ μεταβαλλεσϑαι, κατανοήσατε καὶ ταῦτα. τὴν μὲν γὰρ 
.. , , 3 - -" 

ἐπὶ τῶν τετρακοσίων πολιτείαν καὶ αὐτὸς δήπου ὁ δῆμος ἐψη- 
ἣ ς » 

φίσατο, διδασκόμενος ὡς οἵ “ακεδαιμόνιοι πάσῃ πολιτείᾳ μᾶλ- 
40 λὸν ἂν ἢ δημοκρατίᾳ πιστεύσειαν. 3 Ἁ , 3 " Ἁ 3 

ἐπεὶ δὲ γξ ἔκεῖνοι μὲν οὐ- 
3 3 

δὲν ἀνίεσαν, οἱ δὲ ἀμφὶ ᾿Δριστοτέλην καί Μελάνϑιον καὶ 
᾿Τρίσταρχον στρατηγοῦντες φανεροὶ ἐγένοντο ἐπὶ τῷ χώματι 
" « 4 ,ὔ 

ἔρυμα τειχίξζοντες. εἰς ὃ ἐβούλοντο τοὺς πολεμίους δεξάμενοι 
ς ς . -" , Χ , -ν 9 

ὑφ᾽ αὑτοῖς καὶ τοῖς ἑταίροις τὴν πόλιν ποιήσασϑαι, εἰ ταῦτ 

ἸΙρίθ. Τιγϑίδβ ρ6ρ. Αβρόοναί. 78, --- τὸ 
ἀντίπαλον -- 416 ἀδροηραγίοὶ. 

44. ἡ γεὶ σϑ αι --- ἀὰ8. Βα )θοι ἰδ 
00} αὐτούς. 

455 “4' δ᾽ εἶχεν -Ξ 88 
ἔΘΥΠΘΥ 485 ΠΡΕΙΡΊΎΤ Εν: ὯΔ 85 ΘΓ 
5: ἀρ (6 “ ν 6 Ἰαϊθίη. φηοα υθ7}ὸῸ αἰϊαϊί. 
“-- οἶος τὴηῖῇ ἄσπι [ηΠηϊν: ἀθν Αὐταὶ 
απ, ΡΤ θνθν Ὁ νς Ὧν τ]: 
--- τετραποσίων - 5. ἘΠΗΙ. Ὧι 1. 

40, ἐκεῖνοι --- ἀνέξδσαν --- ὈΪο 
ΤιαἸτο πη ον ΠΙ 6556} τηΐξ ἀ6 ΠῚ) Κυϊορο 
ἰοπι παρ]. --- ἐπὶ τῷ χώματι -- 
ΑΙ5 ἀἴὸ Ψψιουιηάοτί νοὺ ἀθπὶ ἴῃ ὃ8- 

105 ὈΘἤΠΠΑ ΠΟ Ποὴ. ΔΘ Ἰβοῆθη Πθοῦο, 
ΘΙ 65. ἀἴοὸ Ὠριηοκγαίίο δα [Ἐθομὺ οὐ- 

Πα] 6 ἢ. γνῸ]Π 6, θοάνομῦ νναγάθῃ, ᾿ορίθη 

516 δι ἄον ἄθη ἢαξθη Ρο να θθαβ ΒΟ ΠονΥ- 
Βοῃθπάθη [ηὐζσησο δ Ομ οἷα οἷη 
Καβίθ}}! ἃ, ὑπ δ᾽ 0 ἢ ἀδυὶη Ζιὶ βοζοη 
πη ποιῃΐρθη }}18 ἀἷο Τιακοα ἃ ΠΠΟὨΪΟΥ 
Δ ΓΖ οηθη. ά586 1]|06 ψαγάθ ἀπτοἢ 
οἴπθη Αὐἰϑίαπα πη ον Τιοἰ ἐπ ηρ' 465 ΤΠ 6- 
ΓΘ 65 Ζουβϑίδγι, ΤῆυΚκ, ὙΠ|,θ0--θ}2, 
- ὑφ᾽ αὑτοὶς --- ποιήσασθαι 
-ϑίο ἢ τ ἢ οσν ἂν ΕἸ ρ, ἢ ἃ ΟΠ Θ ἢ ; 50 
τορο] πη ϑδὶ ὑπὸ τηϊὶ ἄθπι Ὠαιῖν, 56|- 
(ὁπ παὶί 61 Αφοιιδαιὶν νυνὶ ΡΙαιὸ Ἀε- 
ΡαὈ]. 1. 5. 3484 οἵ πόλεις καὶ ἔϑνη 
δυνάμενοι ἀνϑρώπων ὑφ᾽ ἑαυτοὺς 
ποιεῖσϑαι. ἘΒομβο ὑπό τινι γί- 
γνεσδιαι. ΙΝ, 8, 235.. ΙΝ Ἱ, τς 
εἰ ταῦτ᾽ -- Βὐτγιβοίζυης 68. μϊὶ 
ἐπεὶ Ὀοροπηθπθη Υ ογἀουβαίζαΒ. 

Ῥν 

.- 

πος τ ἀευκ Ἰπ χε Ἰυβεδυι» υαραρ  Οὐδοεο, τ δον τ ὑδοο φιρολοτοονονε, «φλιὰν Κι δ᾽ Φ᾽.-- 

»".- ὅν τε ς 
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αἰσϑόμενος ἐγὼ διεκώλυσα, τοῦτ᾽ ἐστὶ προδότην εἶναι τῶν 
φίλων; ἀποκαλεῖ δὲ κόϑορνόν με, ὡς ἀμφοτέροις πειρώμενον 41 
ἁρμόττειν. ὅστις δὲ μηδετέροις ἀρέσκει, τοῦτον ὦ πρὸς τῶν 
ϑεῶν τί ποτε καὶ καλέσαι χρή; σὺ γὰρ δὴ ἐν μὲν τῇ δημοκρα- 
τίᾳ πάντων μισοδημότατος ἐνομίξου, ἐν δὲ τῇ ἀριστοκρατία 
πάντων μισοχρηστότατος γεγένησαι. ἐγὼ δ᾽, ὦ Κριτία, ἐκεί. 48 
νοις μὲν ἀξί ποτὲ πολεμῶ τοῖς οὐ πρόσϑεν οἰομένοις καλὴν ἂν 
δημοκρατίαν εἶναι, πρὶν καὶ οἵ δούλοι καὶ οἵ δι᾽ ἀπορίαν δραχ- 
μῆς ἂν ἀποδόμενοι τὴν πόλιν δραχμῆς μετέχοιεν, καὶ τοῖσδέ 
γ᾽ αὖ ἀεὶ ἐναντίος εἰμὶ οὗ οὐκ οἴονται καλὴν ἂν ἐγγενέσϑαι 
ὀλιγαρχίαν, πρὶν εἰς τὸ ὑπ᾽ ὀλίγων τυραννεῖσϑαι τὴν πόλιν 

καταστήσειαν. τὸ μέντοι σὺν τοῖς δυναμένοις καὶ μεϑ᾽ ἵππων 
καὶ μετ᾽ ἀσπίδων ὠφελεῖν διὰ τούτων τὴν πολιτείαν πρόσϑεν 
ἄριστον ἡγούμην εἶναι καὶ νῦν οὐ μεταβάλλομαι. εἰ δ᾽ ἔχεις 49 

εἰπεῖν. ὦ Κριτία, ὅπου ἐγὼ σὺν τοῖς δημοτικοῖς ἡ τυραννικοῖς 

τοὺς χαλούς τε κἀγαϑοὺς ἀποστερεῖν πολιτείας ἐπεχείρησα, 
λέγε" ἐὰν γὰρ ἐλεγχϑῶ ἢ νῦν ταῦτα πράττων ἢ πρότερον 
πώποτε πεποιηκὼς, ὁμολογῶ τὰ πάντων ἐσχατώτατα παϑὼν 
ἂν δικαίως ἀποϑνήσκειν. 

«ὴς δ᾽ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο, καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο ὅ0 
εὐμενῶς ἐπιϑορυβήσασα, γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψει τῇ 
βουλῇ διαψηφίζεσϑαι περὶ αὐτοῦ, ἀναφεύξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ 

41. καὶ --- σὰν Ηοτγνουποθαηρ 65. (6 δοίη, 4455 οὐ αἴ Νϑυξαββδπῃρ [ὕγ 
ΕΡαΡΘ ΟΥ68, (445. ἰόν ἀθουα 165 ἰμ ἐν 416 Ῥοβϑίθ μᾶϊι, ἴπ ψ Ιοπον 4116 ἀϊ6 
ποτὲ νογϑιάνκι ἰδι: γα παν ἰη ἃ]- Βύνρον ἂη ἀον Βορίθγιηρ ΤΙΘ1} Π6}- 
Ι6Υ ψεῖιῖ 5017) 18" ΠΘΠηΘη ἢ ΠΠ, Τ26Π, γγ6 166 ψϑυιηὔρ θη βθηὰρ; Πα 6η, 
8,11 ἤροντο τί καὶ βουλόμενος ταῦτα ἀτὶ ἀδηι ἀθπὶ δίδαίο, πδπιθ μι 10) 85 
πράττοι. Π  ἡπῷ πύσους φαίη, καὶ ΒΙ(ον ἀπ Πορ!ϊίοη., ἀϊθηθη σὰ Κῦμ- 
τοὺς συνειδότας τὴν πρᾶξιν εἶναι. πθη. Ποὺ [ηἤπη. ὧφ ελ εῖν Καπη ἀθπι- 

48.(Ὀ. δραγμῆς μετέχοιεν -- πο ηπὸ νου δυναμένοις ΔΡ]ιᾶῃ- 
ΤἬὨΘγδΙη6Π65 ἀθαίοί ἀδη)} ν᾽ 6] ] 6] ἢ! δῇ οθη, ἀπᾶ 68 ἔθ! ἀδπη εἴη ΤηΠη. Ζὰ 
ἄθῃ 5014 ἀδνὺ δι βιη ο] δά θυ, ἄθιν ἰᾶο- ἄθπι ΑΥΕΚΟΙ τὸ; αἴαβθη μαὶ [,.. ίη- 
16} οἷηθ Ὠγϑοιηηθ ΟΣ ἀογ δίηπ ἀονῖ Πουρ βίο, ἰάθη 6. βίαι (65 
νγᾶγθ αἰβὸ: δ15 Δ)0}} 16πη6 [ἄπο ἀβρενῇ  δβίρθη δεὰ τούτων, πδοῖι 
σονονάεπ ψἄνγθη, ἢ Β αἰ Π6 Ζ ὉΠπατοΡ [,6βᾶτὶ διὰ τοῦτο, διατάτ-. 
βἰίζϑθῃ. θοοἷ 80ῃθὶπί ἀν Αὐβάγιιοῖς τ δὲν βΒοῃνθυ. --- μεϑ'᾽ ὕηεσε αν 5: 
σὰ σεκίπβίθι ἀπηα ἀπΉΚΕ] ; ἀλΠθν ἰδὲ 58. Ζὰ 4, 24. 
ἀϊθ. νδυπΉα Π Πρ’ ἀρχῆς οὔδι αὐτῆς, 
ἡἄΠ}Π10ἢ πόλεως, Ζ᾽ ΘΙ] 16 ἢ ΔΠΠΘὨΏ ΑΓ. 
-- τὸ μέντοι: κτέ. --- θὰ ΤΠ ΟΓΔΙΏΘΠ65 
ὙγΘ Θ᾽ Οἶποῦ 4116: ΘΠ] πθη ΠΘμηοκναιθ, ὅθ. ἀναφεύξοιτο --- 56|{6Π68 
ΠΟΟΪ Οἰποῦ ΟΠ] Θ ΡΟ 6 Ζαβίϊπηηιὶ, 50 Δνουΐ [ΠΥ ἀποφεύγειν, 8π 0} ΥἹ,ὅ, 40. 
Π1158 ον Β΄ ἢ αἴο868 54.268 οὔθηθαν -- τοῦτο οὐ βιωτὸν --- αὐίθοΥ 

490. ἐσχατώτατα --- βοηδί πίοι 
“ Ω - 7 

Θοργἄπομ! οῃς. ον ἔν ἐσχατα. 



8 ΞΏΝΟΦΩΝΤΟΣ ἡ 

βιωτὸν ἡγησάμενος. προσελϑὼν καὶ διαλεχϑείς τι τοῖς τριά- 
κοντα ἐξῆλϑε, καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχον - 

51 τας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις. πάλιν δ᾽ εἰσελϑὼν 

εἶπεν. ᾿Εγὼ. ὦ βουλὴ. νομίξω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, 
ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. καὶ ἐγὼ 
οὖν τοῦτο ποιήσω. καὶ γὰρ οἵδε οἵ ἐφεστηκότες οὔ φασιν ἡμῖν 
ἐπιτρέψειν. εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν 
λυμαινόμενον. ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς 
τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνήσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας 
ψήφου, τῶν δ᾽ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριά- 
κοντα ϑανατοῦν. ἐγὼ οὖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ ἐξαλείφω 
ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. καὶ τοῦτον. ἔφη. 

Ὁ ἡμεῖς ϑανατοῦμεν. ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηφαμένης. ἀνεπήδησεν 

ἐπὶ τὴν Ἑστίαν καὶ εἶπεν" Ἐγὼ Ἢ ἔφη. ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω 
τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν μήτε 
ἐμὲ μήτε ὑμῶν ὃν ἂν βούληται, ἀλλ᾽ ὅνπερ νόμον οὗτοι ἔγρα- 
ψαν περὶ τῶν ἐν τῷ καταλόγῳ, κατὰ τοῦτον καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ 

δ8 τὴν κρίσιν εἶναι. καὶ τοῦτο μὲν, ἔφη, μὰ τοὺς ϑεοὺς οὐκ 

ἀγνοῶ. ὅτι οὐδέν μοι ἀρχέσει ὅδε ὁ βωμὸς, ἀλλὰ βούλομαι 
καὶ τοῦτο ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὗτοι οὐ μόνον εἰσὶ περὶ ἀνθρώπους 

ἀἴόβθη Ππηβιάἄηάἀοη 5οὶ 65 "ἰοὺ βολὸν ἀσφαλῶς ἔϑεντο, ΨίοΙ6 ἃπᾶγδ 
ΠῚ ΘΙ. σὰ 6) 6) ἃ. ἢ. ἀἃ8 5οὶ Βοίβριοϊο 5, θ6ὶ δι! θιαηὶ σὰ ΡΪδίο 
ἀπονίν ἄρ οι, ΑΜ Ρμδι 65. θοῖ ΑἸμθη. Ρ]ιαθάο 5. 08). -- τῶν -- ϑανα- 
ΥῊΙ. Ξ. 842 ἢ, οὐ ᾿βιωτόν ἐστιν οὐδ᾽ τοῦν -- θὰ5 σι ϑανατοῦν σεοῃδτϊσο 
ἀνασχετὸν τῆς μὲν ϑαλάττης ἄντι- ΟΡ͵δοι δὲ νου ΘΠοπιηθα μὰ ΥῸΙ 
ποιεῖσϑαί τινας. ΝΘ]. 'ν΄,.4,0 ἐνό- κύριος ΔΠἄποὶο σομηδοῃί, --- σὺν δο- 
μισαν οὕτω μὲν ἀβίωτον, εἶναι. -- κοῦν -- 85. χὰ καὶ 19. 

τοὺς -- ἔχοντας -- 8, ὃ 28. 9, Ἑστίαν --- ἅογ 'πὶ ΙΟΚΚαΪ6 
δρυφάκτοις ---ὀ ΦὄἨὄὈὈὀ΄δ ΤΗ͂Ν ἐπ 
νυ] η6. αἴθ Πδι δι ο] θυ γ ΟΠ] Ζυ- 
ΠΡ υ γα ἰγοηηίθῃ. 

ει 

1, ΟΦἾΝΗΕΞ ἐπιτρέπῃ --- ᾿σἰαὶν 
μὴ ἐπιτρέπειν, ἐὰν τοὺς φίλους ἐξα- 
πατωμένους ὁρᾷ. 16 Οοπδίγιοίίοη 

δέ Θ᾽ θ} οι, 418. βἴηρο νογδυΐ τοῦτον 
πρραναδαν νομίξω εἶναι. ΑΔΑΡ. ΤΙ, 
ὕ, 21 παντάπασι δὲ “ἀπόρων ἐστὶ -- 
οἴτινεῦ ἐϑέλουσι δι᾽ ἐπιορκίας πρὸς 
ϑεοὺς πράττειν τι. 11, θ, ὁ ταῦτα 
οὐν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς 
ἔργα ξέναι, μεττν - αἱρεῖται πολε- 
μεῖν. Τιικ. τ ϑ σωφρόνων δὲ 
ονδρῶν, πον τἀγαϑὰ ἐς ἀμφί- 

465 Βαί 65 οι πά!Π οο ΑἸίαν ἀδν απ5- 
Ῥδβομσοηάθη Οδιιίπ, --- ἐπὶ Κρι- 
τίᾳ εἶναι πε ροπος Ογἱαηι 6586. 

ὃ9. ἔφη --- εἶπ 816 16}}6 Δ Ἰθάου- 
ἸοΙαηρ; Οδοοη. 8, 158 ὁ δὲ εἶπεν" 
Ἐπισκοπῶ, ἔφη, ὦ ξένε, εἴ τι συμ- 
βαίνει γί ἔγνεσϑαι, πῶς κεῖται, ἔφη, 
τὰ ἐν τῇ νηΐ. 
ρος λέγεται Λυσάνδρῳ ἄλλα τε φι- 
λοφρονεῖσϑαι, ὡς. αὐτὸς ἔφη ὁ Λύ- 
σανδρος --- καὶ τὸν ἐν Σάρδεσι πα- 
ράδεισον ἐπιδεικνύναι αὐτὸν ἔφη. 
δΊαιο ΡΙδοάο 5. 78 ἃ Πόϑεν οὖν, ἔφη, 
ὦ “Σώκρατε ς, τῶν τοιούτων ἀγαϑὸν 
ἐπωδὸν ληψόμεϑα, ἐπειδὴ σὺ, ἔφη, 

ΕΡοηᾷ. 4, 20 ὁ ΚΑἊῦύ- 
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τιν ’ [υ - 

ἀδικώτατοι, ἀλλὰ καὶ περὶ ϑεοὺς ἀσεβέστατοι. ὑμῶν μέντοι, 
᾿ ΕΥ ς τ 

ἔφη, ὦ ἄνδρες καλοὶ κἀγαϑοὶ, ϑαυμάξω, εἰ μὴ βοηϑήσετε ὑμῖν 
Δ ἈΔΣ ΤΣΙ εν , ΔΕ Ρ 19, ἢ 

αὐτοῖς, καὶ ταῦτα γιγνώσκοντες ὕτι οὐδὲν τὸ ἐμὸν ὄνομα εὐεξ- 
, μ Ἀοα » ἘΠῚ τ΄ 

αλειπτότερον ἡ τὸ υμῶν ἑἕκαστου. 
ς -" » Ἁ ᾿ 

ὁ τῶν τριάκοντα κῆρυξ τοὺς ἕνδεκα ἐπὶ τὸν Θηραμένην 

’ 

ἐκ δὲ τουτου ἐκέλευσε μὲν 4 

ἐκεῖ- 
Α , ᾿ ἊΣ ς , ὃ , ΑΞ νον δὲ εἰσελθόντες σὺν τοῖς ὑπηρέταις. ἡγουμένου αὐτῶν 

- [4 5 Ἁ ἐν Σατύρου τοῦ ϑρασυτάτου τε καὶ ἀναιδεστάτου, εἶπε μὲν ὁ 
Κριτίας Παραδίδομεν ὑμῖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ κατακε- 

Α ἊΝ [4 6 τὰ ΄ 9 ὑφ 

κριμένον κατὰ τὸν νόμον᾽ ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες 
τ “ῳ - 5 

οἱ ἕνδεκα οὐ δεῖ τὰ ἐκ τούτων πράττετε. ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν. δῦ 
κ Ἁ 3 Ἁ - »ΌΡἬ δ ΄ - Ἁ φιυνς ’ 

εἷλκε μὲν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ ὁ Σάτυρος, εἷλκον δὲ οἱ ὑπηθεται. 
ς Ἁ , δ Ἁ ἣ 9 Ἄ; 9 Υ͂ 

0 δὲ Θηραμένης ὥσπερ εἰκὸς καὶ ϑεοὺς ἐπεκαλεῖτο καὶ ἀνθρῶ- 
Ὁ δ Ὰ ΟΝ ἐν 

πους καϑορᾶν τὰ γιγνόμενα. ἡ δὲ βουλὴ ἡσυχίαν εἶχεν, ὁρῶσα 
καὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις ὁμοίους Σατύρῳ καὶ τὸ ἔμπρο- 

-“" »" - - Λ 3 3 - σϑεν τοῦ βουλευτηρίου πλῆρες τῶν φρουρῶν, καὶ οὐκ ἁγνοοῦν- 
χὰ " 3.5 »" 

τὲς ὅτι ἐγχειρίδια ἔχοντες παρῆσαν. οἱ δ᾽ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα δὺ 
᾿ -» -"Ὕ -“ - ἵνα Ξ' " διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. 

»" -» - ς 5, Ὁ ͵ κά λέγεται δ᾽ ὃν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος τι 
οἰμώξοιτο, εἰ μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο" 

ῃ}} -"ὝἪ 3 Φ.3 

ἂν δὲ σιωπῶ, οὐκ ἀρ΄. 
42 9 ᾽ Α ᾿ ὕ 3 ’ 9 ͵ Ἁ 

ἔφη, οἰμώξομαι; καὶ ἐπεί γε ἀποϑνησκειν ἀναγκαξόμενος τὸ 
4 " Γ ᾽ , » κώνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν 

ἡμᾶς ἀπολείπεις. 8. Κγτορ. [, 8, 
ΟΠ ΘᾺ. ΠῚ 19. Ἰῦυ, 15; 4. ἢ ῶι 
ὑμῶν --- ϑαυμάξω -- δαυμάξειν 
τηῖϊδ ἄθηὶ (ἀδηθίϊν δἰο ἄθλου. ἰοιηδπηάᾶ 
ὙΠ Θ᾽ Π., την ἄθη ΝΕΡΘηθΘοΥ 465 
Ἴδα 615. ΑπᾶΡ, ΥἹ, 2, 4 ϑαυμάξω μὲν 
τῶν στρατηγῶν ὅτι οὐ πειρῶνται 
ἡμῖν ἐκπορίξειν σιτηρέσιον. Ὑο]. σὰ 
11,2, 8. Ῥάρορθῃ τηἱϊΐ ἀπ Αοουβᾶ- 
ἂν ἴῃ δι Βεαδαυϊαηρ 468 ΕΠ θη 5 5. Ζῖι 
Τ8.., 1}. 
δ4. Ἐπ ΕΛ προ -- ϑ.χὰ ὃ 90..-" 

τοὺς ἕνδεκα -- 85. ζιι 4, 838. 
ἐκεῖνοι εἰσελϑόντες --- ον τ, 
8.550].» 8. ὅχὰ 2, ὃ. -- Σατύρου -- 
ΝΟΙ Τ γϑίδθ ρθρ. ΝΊΚοιη, 12 ΘΘΠδγίο 
Θά 08 Ζὰ θη Πυεὶββὶρ, δου [6 }}} 16- 
4001. ἰπ ἀδθῃ) ΟΠ θη 5.2 βϑβθθθιιθῃ 8ὺ- 
2610 Π|88. --- τὰ ἐκ τούτων --- 4858 
νὰ8 Πίογδπϑ ἔοϊοί, νοὶ]! ζ οἰί 
ἀἰο Ηϊπν ἰσπίπη 8: ΔΟΠΝ ΠΟΙ ῬΙαίατγοΙι 
Ρορ!ϊο, 6 πρὸς τοὺς ὑπηρέτας ἀπο- 

στρέψας τὸ πρόσωπον' ὑμέτερον ἤδη, 
εἰπε, τὸ λοιπὸν ἔργον, 
δ. ὥσπερ εἰκὸς --- πᾶ]: 0} 

τοιοῦτον ποιεῖν. --Ὁ τὸ ἔμπρο - 
σϑεν --- ἴα δίγαββθ νον ἀἄθπὶ Βι}}- 
δυο, --- ἀγνοοῦντες --- Ζὰ βουλὴ 
ἄθηι Βίπη 6 π80 οοπῃδίγαϊοτ ; νουμοῪ ἀἃ- 

θοροι ὁρῶσα. 
80. τοῦτο -- [ΟἹ θη 4685 ; Β0η8ὶ 86- 

νη ]1οἷιϊ τοῦδε. -- οἰμώξοιτο ΕΞ: 
Ὀ165 γρύθαπι, παιηθηί! ἢ ἴτὰ Εα ΡΠ], 
ἀἰθηύ ἃΪ5 ΠΡ ΘμμοἶΠ6 θΡομαη88 - ἀπά 
Ὑουν 80 Πρ 5[ὉΥΠ16] : οὐμ ώ τ: δι, 6 8 
5011} ἀϊτ ἐγ 5 ὙΠ ἢ 8.6 ἢ 8, Ἐπ πὸ 
κλάειν Ἡδρτοὰ. ΙΥ, [57 ἀντὶ δὲ τοῦ 
ὅτι δεσπότης ἔφησας εἶναι ἐμὸς, 
κλάειν λέγω. -- ἀποκοτταβέί- 
σαντα --- 85 ἴῃ τη ῃ γον Δ εἴ86 
δαϑρ τί Θρ16] 465. κότταβος Ρ6- 
βίδηα ἀανΐη, 4855. τηδῃ οἰηΐσθ Τυορ θη 
Νγοῖη ποῦ οἷηον ὅθ! βο θα ονίρ, 
ψΟθοὶ γοὸὰ] ἀον Νᾶχηθ 65 (οἰ! θθίθη 



ἐν: 

- 

80 ΞΕΧΟΦΩΝΤΟΣ 

αὐτὸν" Κριτίᾳ τοῦτ᾽ ἔστω τῷ καλῷ. καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἀγνοῶ, 

ὅτι ταῦτα ἀποφϑέγματα οὐκ ἀξιόλογα, ἐχεῖνο δὲ κρίνω τοῦ 
ἀνδρὸς ἀγαστόν, τὸ τοῦ ϑανάτον παρεστηκότος μήτε τὸ φρόνι- 

μον μήτε τὸ παιγνιῶδες ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς. 
Θηραμένης μὲν δὴ οὕτως ἀπέϑανεν᾽ οἱ δὲ τριάκοντα, ὡς 

ἐξὸν ἤδη αὐτοῖς τυραννεῖν ἀδεῶς. προεῖπον μὲν τοῖς ἔξω τοῦ 
καταλόγου μὴ εἰσιέναι εἰς τὸ ἄστυ, ἦγον δὲ ἐκ τῶν χωρίων, 
ἵν᾿ αὐτοὶ καὶ οἵ φίλοι τοὺς τούτων ἀγροὺς ἔχοιεν. φευγόντων 
ὃὲ εἰς τὸν Πειραιὰ καὶ ἐντεῦϑεν πολλοὺς ἄγοντες ἐνέπλησαν 
καὶ τὰ Μέγαρα καὶ τὰς Θήβας τῶν ὑποχωρούντων. 

Ἔκ δὲ τούτου Θρασύβουλος ὁρμηϑεὶς ἐκ Θηβῶν ὡς σὺν 
ἑβδομήκοντα Φυλὴν χωρίον καταλαμβάνει ἰσχυρόν. οἷ δὲ τριά- 
κοντα ἐβοήϑουν ἐκ τοῦ ἄστεος σύν τε τοῖς τρισχιλίοις καὶ σὺν 
τοῖς ἱππεῦσι καὶ μάλ᾽ εὐημερίας οὔσης. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, εὐ-, 
ϑὺς μὲν ϑρασυνόμενοί τινὲς τῶν νέων προσέβαλον πρὸς τὸ 
χωρίον, καὶ ἐποίησαν μὲν οὐδέν, τραύματα δὲ λαβόντες ἀπῆλ- 

ΓᾺ , [χ 2 

8 ον. βουλομένων δὲ τῶν τριάκοντα ἀποτειχίξειν, ὅπως ἐχπο- 
λιορκήσειαν αὐτοὺς ἀποκλείσαντες τὰς ἐφόδους τῶν ἐπιτηδεέων, 

ο - ς ἐπιγίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν παμπληϑὴς καὶ τῇ ὑστεραίᾳ. οἵ 
δὲ νιφόμενοι ἀπῆλϑον εἰς τὸ ἄστυ, μάλα συχνοὺς τῶν σκευο- 

΄ »" » . ΜΝ 

ἀφόρων ὑπὸ τῶν ἐκ Φυλῆς ἀποβαλόντες. γιγνώσκοντες δὲ ὅτι 
καὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν λεηλατήσοιεν, εἰ μή τις φυλακὴ ἔσοιτο, δια- 
πέμπουσιν εἰς τὰς ἐσχατιὰς ὅσον πεντεκαίδεκα στάδια ἀπὸ 
Φυλὴς τοὺς τε Παχωνικοὺς πλὴν ὀλίγων φρουροὺς καὶ τῶν 

ἱππέων δύο φυλάς. οὗτοι δὲ στρατοπεδευσάμενοι ἐν χωρίῳ 

2, ΤἬὨνΆΒΥΡΪΟ5. νὰν, 8 ἃι15. ὃ, 42 
ὟΝ γοΡθαι, 880}} νον ἄδη Ἰ)γοϊβϑὶρ σ56- 
Πὔομιοί, - Φυλή -- οἷη Καβίοι ἔτη! 
ἄον ϑίναβϑθ νοῦ Αἰπθὴ ἢδοῖ ΤΏΘΡθΘη, 
ονα 100 διδάίοη ῬῸΠ ΘΥΒίθυ ΠῚ οηί- 
ἴογηί. - - καὶ -- οὔσης -- » πὰ 

Θθηδηπί πηἃ ((ἃ5 ἀο!πρ 6 465 Ναν- 
ἴδ8 818 Ζθίοπθη ἃἀοὺ (ἀαηδϑὶ 446556|- 
"6 ΔηρΡΘΒΘ θη χιγθ. ὃ). ἀδΡΐΟΓ 
Βροῖζον ΟΠ Κ|651, 5. 172... 11. 5. 2θῦ. 
Οἴσονὸ Τυβοι!. 1, 40, 5 900 Θμιώη υ6- 
γπιθηλιηγυ τ δἰ{ἰογι5 οὐ αἰπιοῖδ5 οί, γοῖϊφιίερι 
δῖος 6 ροριῖο οἱθοῖΐ, εἰἱ τά γοβοηαγῦοί, σαν. ξὸ ἴῃ ψουθίπάπηρ πη μάλα 

ψιο 8οηϊέμ τα αϊίο, αγγιάθη : ῬΡορῖπο, δοὶὶ ΤΠ, 1, ΙΝ δ. ὅντῦ 2} ν, 
ἵηφιῖξ, ἤοο ρμίογοῦ Ονδαθ. --- τῷ 4, 10. μάλα Ἰδαῆρ 'νεὶ ϑυθθίαπιὶ: 
καλῷ --- 50 ρῇοριο τηδη ἄθὴ Θ΄ Ι1ὸῦ- νθ, ἀϊο οἴμθὴ Δα] ον βο νοι Βορυ 
(6 ΖχΖὶὶ 96 ΖΟΙ ΟΠ ΏΘΗ, 

1ν ἢ ἤγον - χὰ Ηϊηνο τηρ;, 
-- φευγόντων --- Ὀδ8 δα ]θοῖ. δι 
ἅτι85. θη) γον ουρ θη θη τοῖς ἔξω 
τοῦ καταλόγου Ζιι ΠΟΙ ΠΊΘῊ, 

τ 510}: Πα θη ΥἹ, 2, 89 μάλα στρα- 
τηγός. ΚΥΟΡ. ΙΝ, 2, ὃ μάλα συμ- 
φορὰν τοῦτο ἡγούμεϑα. 

4. φυλάς --- Πἃ8. [πῃ βοῃ 6 θοῦ 
γγν ΠΔΟΪ. ἄθ σοι Βιδημηθη οἷπρο- 
{8611}, 5. Ζὰ ἽΝ, 2. 19. ἂν... 
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λασίῳ ἐφύλαττον. ὁ δὲ Θρασύβουλος, ἤδη συνειλεγμένων εἰς ὃ 
τὴν Φυλὴν περὶ ἑπτακοσίους, λαβὼν αὐτοὺς καταβαίνει τῆς 
νυκτός" ϑέμενος δὲ τὰ ὅπλα ὅσον τρία ἢ τέτταρα στάδια ἀπὸ 

τῶν φρουρῶν ἡσυχίαν εἶχεν. ἐπεὶ δὲ πρὸς ἡμέραν ἐγέγνετο, 6 
καὶ ἤδη ἀνίσταντο ὅποι ἐδεῖτο ἕκαστος ἀπὸ τῶν ὅπλων, καὶ οἱ 

4 

ἱπποκόμοι ψήχοντες τοὺς ἵππους ψόφον ἐποίουν, ἐν τούτῳ 

ἀναλαβόντες οἵ περὶ Θρασύβουλον τὰ ὅπλα δρόμῳ προσέπιπ- 
τον" καὶ ἔστι μὲν οὗς αὐτῶν κατέβαλον, πάντας δὲ τρεψάμε- 
νοι ἐδίωξαν ἕξ ἢ ἑπτὰ στάδια, καὶ ἀπέκτειναν τῶν μὲν ὁπλιτῶν 
πλέον ἢ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν, τῶν δὲ ἱππέων Νικόστρατόν τε τὸν 
καλὸν ἐπικαλούμενον, καὶ ἄλλους δὲ δύο, ἔτι καταλαβόντες ἐν 

» 3 » ταῖς εὐναῖς. ἐπαναχωρήσαντες δὲ καὶ τρόπαιον στησάμενοι Ἵ 
καὶ συσκευασάμενοι ὅπλα τε ὅσα ἔλαβον καὶ σκεύη ἀπῆλθον 
ἐπὶ Φυλῆς. οἵ δὲ ἐξ ἄστεος ἱππεῖς βοηϑήσαντες τῶν μὲν πολε- 
μέων οὐδένα ἔτι εἶδον, προσμείναντες δὲ ἕως τοὺς νεκροὺς 
ἀνείλοντο οἵ προσήκοντες ἀνεχώρησαν εἰς ἄστυ. ἐκ δὲ τούτου 8 
οὗ τριάκοντα. οὐχέτι νομίζοντες ἀσφαλῆ σφίσι τὰ πράγματα, 
ἐβουλήϑησαν Ἐλευσῖνα ἐξιδιώσασϑαι, ὥστε εἶναι σφίσι κατα- 
φυγὴν, εἰ δεήσειε. καὶ παραγγείλαντες τοῖς ἱππεῦσιν ἤλϑον 

᾽ " ᾿ 
εἰς Ἐλευσῖνα Κριτίας τε καὶ οἵ ἄλλοι τῶν τριάκοντα᾽ ἐξέτασίν 

τὲ ποιήσαντες ἕν τοῖς ἱππεῦσι. φάσκοντες εἰδέναι βούλεσϑαι 
’ - ΄ - ΄ 

πόσοι εἶεν καὶ πόδης φυλακῆς προσδεήσοιντο, ἐκέλευον ἀπο- 
γράφεσϑαι πάντας" 3 »Ὗ 

τὸν δ᾽ ἀπογραψάμενον ἀεὶ διὰ τῆς πυλί- 
4, τε ᾿ ’ » “ 

δὸς ἐπὶ τὴν ϑάλατταν ἐξιέναι. ἐπὶ δὲ τῷ αἰγιαλῷ τοὺς μὲν 

ὃ. συνειλεγμένων - Εὔν ἀ85 
ϑαθ͵θοί βίθῃί περὲ ἑπτακοσίους. --- 
καταβαίνει --- ΡΙνΠ6 Ιὰρ᾽ δ εἶπον 
ΑμΠδΠ6. 

θ. πρὸς ἡμέραν -- βέβθη Τα- 

565 Δῃῦγυοϊ, νῖθ ἅμα ἡμέρᾳ γαῖ! 
Τὰβ 68 ΑΡΥθΟΙν. -- ὅποι -- ψοροη 
ἀ65 ἴῃ ἀνίσταντο πε μευην ἘΡΡΥΙΒῸΝ 
468 ἀβθῆθηβ. ἔρθηβο ΜΙ, 1, 16. 
Ζυν 880116 νβ]. Κυτορ. 1; οἱ 90. 
ἀπὸ τῶν ὅπλων -- γοϊῃ ΠαροΣ 
ἴον; εἰρη! θοαἀθαίοί 65 ἀθη Ονΐ, 
ψῸ αἀἰθ Νγαίδη βίδηάθη. 80 [Υ͂, ὅ, 6; 
ΥΙ, ὅ, 17; Αηδ0. 11, 2, 20 ππηά ὄξιου. -- 
πλέον --- 5. χὰ ΙΓ, Ὁ. Ἃ.ὙΞΞ αὶ 
-- δὲ - (ΑΡ ΟΣ 600} “, ἀάρθρθη 
δὲ -- καὶ »» ἢ ἃ δ 0}} “. 

8. ὥστε -- εἶναι --- 85. σὰ [Π, 

ΧΈΝΟΡΗ. ΗΙΘΊ. 6Ε. 1. 

1.10. --- ἐν τοῖς ἱππεῦσι -- 
απ δι ΒΘ ΟΊ πο ΠΟΥ ΘΙΓΘῚ 61. 
16 Μαβίουπηρ ρα] ἀρ6γ ἀἄθη ΕἸθαβὶ- 
ὨΐΪΘΙΠ, 8ΠΡ60]101} τὴ σὰ οὐ ἤγοη, τνὶθ 
βίαν δἷθ νγᾶγθη πηαὰ ννὶθ νὶ 8] Μδηη- 
5018 Ὁ Ζι δἰ ηθὺ οἰνν αἴσθη Ν᾽ πο αϊριηρ; 
465 Ρ] αἰ 265 πιδ Π00}} 50] οἴκθη τη 55ί6. 
Τ6άον, ἀοὺ δι σοβο σ  Θθ 6 γγαν, ψναγὰ 6 
ἀστοῃ οἷπο Ρίογίθ, 416. ἤδὸῃ ἀθν Μθο- 
γΘ5ἰκιϊδίθ ἢϊη [γί 6, οἤϊοκί ἀπα νοὴ 
ἀ6η ἀουί ΚΣ ἡ, ἢ Κηθομίθη 86- 
ἔθ5561{. Ζυν 5᾽ ΟΠ θυμοὶ ὑγᾶγθη ΔΌΟΝ 
ἀουνὶ Βοίιθν δυΐσβίθ!, ἰὴ ἅπη!1 0165 
γορίδηνθη ἕδη 80} σθρθη α16 δ6]α- 
τηΪΠἾοΥ δίαίί, πδοι ίοαον ΧΙΝ, 82 πἀπὰ 
Τγϑἰαβ σϑρ. Εγαίοϑιῃ. ὅ2, ἀθὺ ἀϊο Ζ8}} 
ἀοΥ Νουα θίθη ἀπὰ ἀδηη γιΠ6}}- 
ἰθη δι! 800 Δηρὶθθί. 

θ 
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᾿ , " ἐν 

ἱππέας ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν κατέστησαν, τὸν δ᾽ ἐξιόντα ἀεὶ οἱ ὑπη- 
ρέται συνέδουν. ἐπεὶ δὲ πάντες συνειλημμένοι ἦσαν, “ἁυσί- 

δ ’ -" ᾽ Ἁ 

μαχον τὸν ἵππαρχον ἐκέλευον ἀναγαγόντα παραδοῦναι αὐτοὺς 
ὡς φό κα 9Ἵ ὦ Ῥ Ά ν᾽ Ὡ , ; 

9 τοῖς ἕνδεκα. τῇ ὃ υστεραίᾳ εἰς τὸ ξδιδεῖον παρεκαλεσαν τοὺς 

ἐν τῷ καταλόγῳ ὁπλίτας καὶ τοὺς ἄλλους ἱππέας. ἀναστὰς δὲ 
Κ ’ ἔλ : ἯΙ Ἰώ ᾿" δἰ ἊΝ ὃ δὲ τ δι ὦ φιτέας ἔλεξεν, Ἡμεῖς, ἔφη, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν ἧττον ὑμῖν 

, Χ ΡΣ ἘΞ ᾽ Ά . “- 

παξοσακεμαάξομιεν τὴν πολιτείαν ἢ να αὐτοῖς. δεῖ οὐν ὑμᾶς, 

ὥσπερ καὶ τιμῶν μεϑέξετε, οὕτω καὶ τῶν κινδύνων μετέχειν. 
τῶν οὖν συνειλημμένων ᾿Ελευσινέων καταψηφιστέον ἐστὶν, 

ἵνα ταὐτὰ ἡμῖν καὶ ϑαρρῆτε καὶ φοβῆήσϑε. δείξας δὲ τι χω- 

ι0 ρέον, εἰς τοῦτο ἐκέλευε φανερὰν φέρειν τὴν ψῆφον. οἱ δὲ 4α- 
Ν Δ πὰ ΤΣ ὙΠ - , ᾿ , ' ἃ κωνικοὶ φρουροὶ ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ ᾿Θιδείου ἐξωπλισμένοι ἡσαν 

ἣν δὲ ταῦτα ἀρεστὰ καὶ τῶν πολιτῶν ὅσοις τὸ πλεονεκτεῖν μό- 
νον ἔμελεν. 

Ἔχ δὲ τούτου λαβὼν ὁ Θρασύβουλος τοὺς ἀπὸ Φυλῆς περὶ 
’ ΄ ᾿Ξ » ᾿ 

χιλίους ἤδη συνειλεγμένους, ἀφικνεῖται τῆς νυχτὸς εἰς τὸν 
-" ΄ ΄ὔ -» , 

Πειραιᾶ. οἱ δὲ τριάκοντα ἐπεὶ ἤσϑοντο ταῦτα, εὐϑὺς ἐβοή- 
ϑουν σύν τὲ τοῖς “ακωνικοῖς καὶ σὺν τοῖς ἱππεῦσι καὶ τοῖς 
τ , ς ΄ Εν. ᾿ ὁπλίταις᾽ ἔπειτα ἐχώρουν κατὰ τὴν εἰς τὸν Πειραιᾶ ἁμαξιτὸν 

ἣν» 2) ΄ 2 11 ἀναφέρουσαν. οἱ δὲ ἀπὸ Φυλῆς ἔτι μὲν ἐπεχείρησαν μὴ ἀνιέ- 
ναι αὐτοὺς, ἐπεὶ δὲ μέγας ὁ κύκλος ὧν πολλῆς φυλακῆς ἐδόκει 

9. τὸ Ωιδεῖον --- νοη ῬΟΥΚΙῸΒ μὲν ἐπὶ τὴν πρώτην, τὴν δὲ καϑαι- 
Δ ΠῚ 5115. ]Π] 06 556. ἀ65 Βαρρίο!- 
56η8 νῸὴ ΑἰΠ6ὴ ἢ ΕΌΥΠῚ οἰπ685 ρου δὶ- 
50Π 6 Ζ6 1165 οὐ απί, ἀἴθηίο [ἀν σον Πη- 
ΠΟ. χὰ Πλαιϑ ΚΠ ΒΟ ιοα ΑὙ ΑΒ ταηρδη. 
---τοὺς ἄλλους ἱππέας --- ἀ ἢ. 

αἴθ ἀπάθυη, αἴθ ἰοῦ ΠορΙ θη, 501- 
ἄογη Βοίιον ψάῦοθη. ὅπ ἀϊοβοῃ (ἰ6- 
ἀρΆβδοῖι νοι ἄλλος ἡ; Π,.4,.5»ὰΝ, 

21.2. 4..,1;, ΑἸδὴ, 1,.8.,.Κ οὐ γὰρ 
᾿ χόρτος οὐδὲ ἄλλο ΥΝ δένδρον. 

» 2, 81; Αβρ681}, 1, 18. Κγνορ. 1], 
5 18. -- φανερὰν --  ῆφον --- 

1)45. ἀδμλα!] ρο. νου Πγθὴ. (65. ἢ Π6 85 
αἰ ἀν Ὀγθὶβδίρ: θ6Ὶ 0 !οο. ΑΡβιίϊηι- 
ΠΏ} ΠΕ:Θ1] θΘΒΟΠΡΟ ἹΡΡΙν [8188 σορ', Αρογαδί, 
87 οἵ μὲν γὰρ τριάκοντα ἐκάϑηντο 
ἐπὶ τῶν βάϑρων, οὐ νῦν οἵ πρυ- 
τάνεις καλ)ὲ ἐὐϑδρῥοναρα δύο δὲ τράπε- 
ξαι ἐν τῷ πρόσϑεν τῶν τριάκοντα 
ἐχείσϑην:" την δὲ ψῆφον οὐκ εἰς 
καδίσκους ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς 
τραπέξας ταύτας ἔδει τίϑεσϑαι, τὴν 

ροῦσαν ἐπὶ τὴν ὑστέραν. Ὠΐδ56 Ατὶ 
ἄἀθν ΑἸ ϑιϊηληρ᾽ [1655 π]8ὴ εἰπίνοίθῃ, 
αὐ ἴδ Βιϊπιπιοπάθη ἀαγοι ΕἰΠΒο ἴθ - 
[ΟΡ ηρ, γγ6 1} πᾶ 588, ψγὶ8 Θ6ὺ 
βίπητηΐθ, ΡΖ Πα θη, σόσθη ἄθὴ ΑΥ1|- 
Ιοὴ ἀν ΜδομΠαθῸ. βῖ0}} σὰ οὐ κἄγθη. 
50. 400} ΤΊ κγά, ν΄, 74, 4. 

10. ἀναφέρουσαν --- Ὀϊο [νἀπἃ- 
Ζαηρ 465 ῬοΙνᾶθοιιβ ἰδ Προ ρ᾽ ἢ ἃ δι - 
βἰοἰβϑπά. -- θ 16 διθ!αηρ ἀθν Δ ον 
ψίθ Απᾶ}. Υ',, 8, 4 τὸ ἀπὸ τῶν αἰχ- 
μαλώτων ἀργύριον γενόμενον. ΝΙ, 
1. 32 οἵ νῦν ὑπὸ σοὶ Θρᾷκες γενό- 
μενοι. Κγνορ. ΥἹ, 1, 18 τῶν ἐγγὺς 
ἑαυτῶν κακῶν ὄντων. ΤΊΝΙ. 4,109 
τῶν καὶ Πῆμνόν ποτὲ καὶ ᾿ϑήνας 
Τυρσηνῶν οἰκησάντων. ΔΟΙΜΠΙΟΙι 
δύο. 1.14, 20. : 

11; ἕξι μὲν --- οἶπθ Δ θ᾽ 118 6. 
ἈπΆΡ. ΥἹ, 2, 1ὅ Ξενοφῶν, ἔτι μὲν 
ἐπεχείρησεν ἐκπλεῦσαι. -- ἀνιέναι 
- βοηϑδί ἴηι 5 Ομ] ΟΚ Θ ἢ... ἰθὺ 

ὩΣ τὰ ον ον 
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δεῖσθαι οὕπω πολλοῖς οὖσι. συνεσπειράϑησαν ἐπὶ τὴν Μου- 
᾿ δἰχ εν .9 Ψ 9Δ μύες , ᾽ ν ᾽ 

νυχίαν. οἱ δ΄ ἐκ τοῦ ἄστεος εἰς την ἱπποδαάμειον ἀἁγοραν ἐλ- 

ϑόντες πρῶτον μὲν συνετάξαντο, ὥστε ἐμπλῆσαι τὴν ὁδὸν ἣ 
’ ΄ ν ρ Ἁ -» , 2 ’ ᾿ Ἁ ᾿ 

φέρει πρὸς τὲ τὸ ἵερον τῆς Μουνυχίας Αρτεέμιδος καὶ τὸ Βεν- 
Ξ ᾿ 

δέδειον" καὶ ἐγένοντο βάϑος οὐκ ἔλαττον ἢ ἐπὶ πεντήκοντα 
᾿ 

ἀσπίδων. οὕτω δὲ συντεταγμένοι ἐχώρουν ἄνω. οἱ δὲ ἀπὸ 12 
-" Γ νι 

Φυλῆς ἀντενέπλησαν μὲν τὴν ὁδὸν, βάϑος δὲ οὐ πλέον ἢ εἰς 
΄ 2 Ἐν 

δέκα ὁπλίτας ἐγένοντο. ἐτάχϑησαν μέντοι ἐπ᾽ αὐτοῖς πελτο- 
΄ ᾿ τ (Ὁ 4 ἐ ΟΝ ΄ . ᾿ 

φόροι τε καὶ ψιλοὶ ἀκοντισταὶ, ἐπὶ δὲ τούτοις οὗ πετροβόλοι. 
Ω ἘΞ 

οὗτοι μέντοι συχνοὶ ἦσαν καὶ γὰρ αὐτόϑεν προσεγένοντο. ἐν 
ὦ δὲ προσήεσαν οἵ ἐναντίοι, Θρασύβουλος τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ 

3 

ϑέσϑαι κελεύσας τὰς ἀσπίδας καὶ αὐτὸς ϑέμενος, τὰ δ᾽ ἄλλα 
᾽ , . ’ . 2) “ὔ αὶ ᾿ 
ὁπλα ἔχων, κατὰ μέσον στὰς ἔλεξεν, ᾿ἄνδρες πολῖται, τους 18 

᾿ Ω ᾿ ἡμεν 3 -» - ’, Ὁ ἜΧΝ νὰ 
μὲν διδαξαι. τους δὲ ἀναμνῆσαι ὑμῶν βουλομαι οτι εἰσὶ τῶν 

΄ , ε ς ᾿ τ 
προσιόντων οἵ μὲν τὸ δεξιὸν ἔχοντες οὖς ὑμεῖς ἡμέραν πέμπ- 
την τρεψάμενοι ἐδιώξατε, οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ δὐωνύμου ἔσχατοι, 
οὗτον δὴ οἵ τριάκᾷψτα, οἱ ἡμᾶς καὶ πόλεως ἀπεστέρουν οὐδὲν 
ἀδικοῦντας καὶ οἰκιῶν ἐξήλαυνον καὶ τοὺς φιλτάτους τῶν ἦμε- 

πὰ γαρῇ ἀπεσημαίνοντο. ἀλλὰ νῦν τοι παραγεγένηνται οὗ οὗτοι 

μὲν οὔποτε ὥοντο, ἡμεῖς δὲ ἀεὶ εὐχόμεϑα. ἔχοντες γὰρ ὅπλα 14 
ἃ ᾽ ’, 2 - , Η 6 Ἁ Ἄ “ Α Ἁ 

μὲν ἑναντίοιν αὐτοῖς καϑέσταμεν᾽ οἱ δὲ ϑεοί, οτι ποτὲ καὶ 
δειπνοῦντες συνελαμβανόμεθϑα καὶ καϑεύδοντες καὶ ἀγορά- 

δ Ἁ 3 ἰκ4 3 - 2. 2 2 2 ᾽ -» 

ζοντες, οἱ δὲ καὶ οὐχοόπως ἀδικοῦντες, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπιδημοῦν- 

τες ἐρυγαδευόμεϑα, νῦν φονεθωβ ἡμῖν συμμαχοῦσι. καὶ γὰρ 

ΠοΥϑι ἢ] 8 556η ψῖθ ΨΙ,, 2, 19. --- ϑυγατέρα ἐνάτην ἡμέραν γεγαμημέ- 
Μουνυχία -- χοἷη Ηΐρο] δυΐ ἀδν νην. Κγνορ, ΘΗ καὶ χϑὲς δὲ 
Οβίβοιι ἄθν οθθπ οὐνγᾶμπίοη Τιὰπά- καὶ τρίτην ἡμέραν τὸ αὐτὸ ἔπρατ- 
ζυηρθ. 85. ζὰ ὃ 1ὅ, --- Ἱπποδά- τον. --- ἀπεσημαίνοντο --- ἰδ 8, 
μξιον --- ΗΙΡρΟάδη105 8118 ΜΙΙοί, Αὐ- 21 ἴῃ ἀον Βοαραίαηρ' οἰ ΖΘ Πθη γοὴ 
οἰ ο κί σαν Ζοὶν ἀο5 ΠΥ ΊΚ| 65, παι α16 ϑ'δοπθη ροθνδποην ; 1εἶϑν 80} ΡΘυβοπθα 
Εγραππηρ ἀν Παίθηβίδαι ρϑ]οῖιθὶ πὰ θθζορθὴ πιϊϊβείθ 68 θϑαθαίθη: ἄἅσἢ - 
[ἂν αἴθ Αὐββοῃτηϊοκαπηρ 465 Μαυκίθβ ἔθη Ὁοι Ζιιὴ Το 6 "65. }ΠὶΠ16}. 
ΒοΥσ 6 ροίγαρθη, (6 6518} πο 1Ππὶ --- οὔ --- ῴοντο - ηδιη!οῃ παρα- 
θοηδηπί ψυτάθ. --- Βενδέδειον -- γενέσϑαι ἄν. δ ι. Κγτορ, Ι,.4, 18 
ΤΟΙΡ6Ι (6 Αὐίθιηϊβ Βθπα 8, οἴῃοὺ πρῶτον τότε ὅπλα ἐνδὺς, οὔποτε 
{Πγᾶ κἰβοῆθη (οι Π ϊι. οἰόμενος. ΠΠ| ὃ: 92 δεῖ ἰέναι εὐϑὺς 

190), (ἔπε αὐτοῖς ΤΠ ΝΥ ἐδ. ὁμόσε εἰληφότας αὐτοὺς ἔνϑα παλαι 

Υ61. 1,1, 84 ἐπὶ πᾶσιν. ---προῦσ- Ὁ Ἢ ΤΕτι εἰ ᾿ 
ἐγένοντο ΝΕ ΟΝ ΘΕΙ, ΟΝΕ τηνε ητ ἐς 14. οἵ δὲ καὶ ---᾿ τηδῆοῇθ 880}; 

ἷ 68. ἰβί ἴον σ οἤγθη ἃ15 σΐηρθ γΟΥΠΘΥ: 
138. ἡμέραν πέμπτην --- ,ΟΥ οἵ μὲν συνελαμβανόμεϑα. Ξε ἐπ» 

Υ]ῈΙ Ταροπ . ΑΠΔΡ. ΙΝ, ὅ, 24 τὴν ὅπως -- αἴόην παν πἰομί, 500", 
0: 
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᾽ αν νοὶ - ἐν εὐδίᾳ χειμῶνα ποιοῦσιν, ὅταν ἡμῖν συμφέρῃ. καὶ ὅταν 

ἐγχειρῶμεν, πολλῶν ὄντων ἐναντίων ὀλίγοις οὖσι τρόπαια 
ι ἵστασϑαι διδόασι" καὶ νῦν δὲ κεκομίκασιν ἡμᾶς εἰς χωρίον ἐν 
ᾧ οὗτοι μὲν οὔτε βάλλειν οὔτε ἀκοντίζειν ὑπὲρ τῶν προτε- 

, ᾿ Ν ᾿ » , , 4 Ἢ δῶν 
ταγμένων διὰ τὸ πρὸς ὄρϑιον ἐέναι δύναιντ᾽ ἀν, ἡμεῖς δὲ εἰς 
τὸ κάταντες καὶ δόρατα ἀφιέντες καὶ ἀκόντια καὶ πέτρους ἐξι- 

16 ξόμεϑά τὲ αὐτῶν καὶ πολλοὺς κατατρώσομεν. καὶ ὥετο μὲν ἂν 
τις δεήσειν τοῖς γε πρωτοστάταις ἐκ τοῦ ἴσου μάχεσθαι" νῦν 

Ν Ἃ ς ἢ κέ , ᾿ » 

ὃξ, ἂν υμεῖς, ὥσπερ προσήκει, προϑύμως ἀφιῆτε τὰ βέλη, 
ς Υ 3 Ἁ 5 Ψ Ἁ ’ 

ἁμαρτήσεται μὲν οὐδεὶς ὧν γε μεστὴ ἡ ὁδὸς, φυλαττόμενοι δὲ 
δραπετεύσουσιν ἀεὶ ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν᾽ ὥστε ἐξέσται ὥσπερ 

Ἁ Ἁ , Ω ἫὋ ΄ , 

τυφλοὺς καὶ τύπτειν ὁπου ἂν βουλώμεϑα καὶ ἐναλλομένους 
3 ,ὔ 3 3 δι νη Ὡ : Ξ Ο δ, Ἷ 

17 ἀνατρέπειν. ἀλλ΄, ὦ ἄνδρες, ουτῶ χρὴ ποιεῖν ὁπῶς ἕκαστὸς 

τις ἑαυτῷ συνείσεται τῆς νίκης αἰτιώτατος ὦν. αὕτη γὰρ ἡμῖν, 
“ » 

ἂν ϑεὸς ϑέλῃ, νῦν ἀποδώσει καὶ πατρέδα καὶ οἴκους καὶ ἐλευ- 
ϑερίαν καὶ τιμὰς καὶ παῖδας, οἷς εἰσὶ, καὶ γυναῖκας. ὦ μακά- 

- Φ ἡ ς - » 6 ἶ 

ριον δῆτα, οἱ αν ἡμῶν νικήσαντες ἐπίδωσι ΓὩ πασῶν ἡδίστην 
ς 3 

ἡμέραν. εὐδαίμων δὲ καὶ ἄν τις ἀποϑάνῃ μνημείου γὰρ οὐ- 
[7 ἥ 41 » ΄ ΄ ᾿ 3 3 " 

δεὶς οὐτω πλούσιος ὧν καλοῦ τευξεται. ἐξαρξω μὲν οὖν ἐγὼ 
ς 8 ἢ ᾿ 3 » δ Α δι 1 ΄ 
ἡνίκ᾽ ἂν καιρὸς ἢ παιᾶνα᾽ οταν δὲ τὸν Ενυάλιον παρακαλέ- 

ἥ ΄ Β ᾿ 3 35: ἘῸ ξ ,ὕ 
σωμὲν, τὸτὲ παντὲς ομοϑυμαδὸν ἀνθ ὧν υβρίσϑημεν τιμῶω- 
ρώμεϑα τοὺς ἄνδρας. 

4, 84: ΥἹ, 4,.8. --- ἐν εὐδίᾳ -- 
γην ΒοζΖιρ διῇ ὃ 8 τἀπᾷ 6. 

15. ὑπὲρ --- ἅθοι --- Ιἰη τ 66. 
Κγιορ. ΥἹ, 8, 24 τοξεύοντες ὑπὲρ 
τῶν πρόσϑεν πάντων. ὙΠ, ὅ, 12 
τοξενοιὲν ὑπὲρ τῶν οπλιτών. «--- 
Ὄρϑιον --- ϑίγαθο ΙΧ. 5, 806 λόφος 
δ᾽ ἐστὶν ἡ ΜΜουνυχία χερρονησιά- 
ἕζων -- στομίῳ δὲ μικρῷ τὴν εἴσο- 
δὸν ἔχων. 

Ι0θ. τοὺς πρωτοστάταις -- 56- 
νυ Ὁ] 10) ἰδύ οὶ δεὲ ἀν Αθοιβ. ΘΕ] 
Ιηῇπη.; ἀοοἢ Απᾶ}, ΠΙ, 4, 35 δεὲ ἐπι- 
σάξαι τὸν ἵππον Πέρσῃ ἀνδρὶ. Οοπι- 
πιθηΐ, ΠΙ|, 8,.10 εἴ σον δέοι διδα- 

--- ὧν -Ξ αὐτῶν ὧν. --- σκειν. 
ἐναλλομένους --- ϑυθήθοι. 

17. ποιεῖν -- ρο᾽οῖοι. ἀθη ὙΟΥΡῚ8 
ΒΟΡΡῸΙ, 5ίγθῦθθη. ἡ ὅπως υὑπὰ ἀδιὴ 

Ὕ ΄ 

Επίασιὶ. νου θαπάρη. -- ἕκαστος 

τις -- ἸοάδοΥ οἰ ηΖοίη δ; 80 800 ἢ 
πᾶς τις. -- Ἠ οὕτω τὰ καλοῦ φὰ 06- 
Ζἴθμθη. Πῖδ Τυθηπιηρ᾽ ἀυγο} πλούσιος 
ὧν ,,56]0 85 ψΘηη ΟΥ̓ ΓΘΊΘΝ 18.“ 
Β0Π6ἰηί 465 ΝΔΟΠ ἀν οκ5. Πα] ον ροννᾶῃ!ι 
2ὰ 861, ψῖθ Ηογοά. ὙΠ, 46 ἐν γὰρ 
οὕτω βραχέϊ βίῳ οὐδεὶς οὕτω ἄν- 
ὅρωπος ἐὼν εὐδαίμων πέφυκε. --- 
ἐξάρξω --παρακαλέσωμεν -- 
Ποῦ Ρᾶθδῃ, οἷῃ Αμραῇ οὐοὺ 1 1δὰ ὑν- 
Βρυ Πρ] ]οἢ δὴ αἰθ μοι ίδη ας (οἰ Πποὶί, 
Αἰ50. φιιηδομβί ἂῃ ΑΡΟΙΟ, ἄδπῃ δαοἢ 
ἃπ δηᾶγο ἀδίίον (νρῚ]. ΓΝ, 7, 4), νναγᾶθ 
νον ἀοπὶ Βορίηη 465 Καμῃιρίθβ βιθβϑαῃ- 
θθ πἀπὰ ἄδηπ ἄον Κυίορβροι ᾿Ενυά- 
λιος τοῖς ᾿ἰδαίθη ἀθβοηγοὶ (ἀλαλάξειν) 
δηρουαΐοη. 5. ΑἼδΡ. 1, 8, 18; 1Ν, 8, 
190: ,.2, 14: ΨΙ) 8; 27. Κυγορὶ ΝΠ; 
1,20. ΑὐΟἢ 815 δ16ρ68- τπηα ΕὐϊΘ 6 η8- 
Ι1οὰ νῖγὰ οἷῃ Ραθᾶη βρϑϑηρθη. Υ]], 
4, 80, 
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Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν καὶ μεταστραφεὶς πρὸς τοὺς ἐναντίους, 18 

ἡσυχίαν εἶχε" καὶ γὰρ ὁ μάντις παρήγγειλεν αὐτοῖς μὴ πρότε- 
ρον ἐπιτίϑεσϑαι, πρὶν τῶν σφετέρων ἢ πέσοι τις ἢ τρωϑείη" 
ἐπειδὰν μέντοι τοῦτο γένηται, ἡγησόμεϑα μὲν, ἔφη, ἡμεῖς, 
νίκη δ᾽ ὑμῖν ἔσται ἑπομένοις, ἐμοὶ μέντοι ϑάνατος, ὥς γέ μοι 
δοκεῖ. καὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὕπλα, αὐτὸς 19 
μὲν ὥσπερ ὑπὸ μοίρας τινὸς ἀγόμενος ἐκπηδήσας πρῶτος, 
ἐμπεσὼν τοῖς πολεμίοις ἀποϑνήσκει, καὶ τέϑαπται ἐν τῇ δια- 
βάσει τοῦ Κηφισοῦ" οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐνίκων καὶ κατεδίωξαν μέχρι 
τοῦ ὁμαλοῦ. ἀπέϑανον δ᾽ ἐνταῦϑα τῶν μὲν τριάκοντα Κριτίας 
τε καὶ Ἱππόμαχος. τῶν δ᾽ ἐν Πειραιεῖ δέκα ἀρχόντων Χαρμί- 
δης ὁ Γλαύκωνος, τῶν δ᾽ ἄλλων περὶ ἑβδομήκοντα. καὶ τὰ 
μὲν ὅπλα ἔλαβον, τοὺς δὲ χιτῶνας οὐδενὸς τῶν πολιτῶν ἐσκύ- 
λευσαν. ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους 

ἀπεδίδοσαν, προσιόντες ἀλλήλοις πολλοὶ διελέγοντο. Κλεό- 20 
κριτος δὲ ὁ τῶν μυστῶν κῆρυξ, μάλ᾽ εὔφωνος ὦν, κατασιω- 
πησάμενος ἔλεξενὴ ἄνδρες πολῖται, τί ἡμᾶς ἐξελαύνετε; τί 
ἀποκτεῖναι βούλεσϑε; ἡμεῖς γὰρ ὑμᾶς κακὸν μὲν οὐδὲν πώ- 
ποτε ἐποιήσαμεν, μετεσχήκαμεν δὲ ὑμῖν καὶ ἱερῶν τῶν σεμνο- 
τάτων καὶ ϑυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων, καὶ συγχορευ- 
ταὶ καὶ συμφοιτηταὶ γεγενήμεϑα καὶ συστρατιῶται, καὶ πολλὰ 
μεϑ᾽ ὑμῶν κεκινδυνεύκαμεν καὶ κατὰ γὴν καὶ κατὰ ϑάλατταν 
ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἀμφοτέρων ἡμῶν σωτηρίας τε καὶ ἐλευϑερίας. 
πρὸς ϑεῶν πατρῴων καὶ μητρῴων καὶ συγγενείας καὶ κηδε- 21 

ππὰ γάμου Μάπαθὶ 465 Κυϊα5, Χοηο- 
Ρ θη. πθπηΐ ἱΠη Οοπηηιθηί. ΠΙ, 7, 1 

18. ὁ μάντις --- ἀογ ΑΛ Κ6], ν6}} 
γορο πᾶ ϑβὶρ᾽ οἴη ὅθ δυ θϑῖπι ἤθθυθ Ὑγ8}. 
ψεΙ. Ηδγοά, ΥἹΙ, 228. ΤυΚ. ΥἹ, 69. 

19. αὐτὸς --- ΖὺΓ , Ἡθγνογῃθθαηρ; 
ἀε5 Θερθηβαίζοβ σὰ οἵ δὲ ἄλλοι. --- 
τέϑαπται -- ᾿ἰερὶ ΒερΥδθ 61. 
485 Ῥογΐδθοί. ζὰγ ἄπρᾶθο ἀ65 Ζιυβίαηα 68, 
ννῖθ ἐν Ζὺν Ζοὶ( 465 ΝΙθάθυβοηγθίθθηδ 
νῶν. ὙρΊ. 5. 89. οὗ ἐν Πει- 
ραιεῖ δέκα --- εἶπα Βορίθγυηρβ8- 
Βεοπῦτγαθ, αἴθ αηίοῦ ἄρῃ Ῥεῖ β81ρ; βία πα. 
ΡΙΠίΔτΡΟΝ 1,γ8. 1ὅ Εὐϑὺς δὲ καὶ τὰ 
περὶ τὴν πολίτειαν ἐκίνησε (ὁ “ἔυ- 
σανδρος) τριάκοντα μὲν ἐν ἄστει, 
δέκα δὲ ἐν Πειραιεῖ καταστήσας ἄρ- 
χοντας. Υρ]. σὰ ὶ 88. -- Χαρμέ- 
δης --- ΟΠείπι 465 ΡΠ ΟΒορΠ θη Ρ]δίο, 

ποι 

ἀξιόλογον ἄνδρα καὶ πολλῷ ᾿δυνὰ- 
τώτερον τῶν τὰ πολιτικὰ τότε πρατ- 
τόντων. -- προσιόντες -- γῸη ἀθη 

θοϊάθη κἀιμηρίθηαθη Ραγίοθϊθη. 

20. ὁτῶν μυστῶν κῆρυξ --- αἴξ 
ν ἰοῦ ΡΟΥΒΟΠΘΉ, ἡγ  ]Ι 6 Παπρίϑαομ! ἢ} ἀἴ6 
ΕΘΙΘΥ ἀθὺ οἰ θαι  Πίβοποι Μυϑίθυϊθη [οἱ- 

ἰδίθπ, ὑγᾶγθη ἀογ ἱεροφάντης, ον δᾳ- 
δοῦχος, ἅδον ἱεροκῆρυξ υπὰ ὁ ἐπὶ 
βωμοῦ, 4116 ἂὰβ ἄβθῃ αἰίθη Ρυϊβϑίθν- 
Θ᾽ 650] ΘΠ θτπ ἀθγ Εὐππο]ρί θη ἀπά Κο- 
γγκθη, -- κατασιωπησάμενο ς--- 
βίοῃ ΕΠ ΒΟΥ οἰ θη νογβοδαΐῖ- 
ἔθηάα, ἀάρθροη Υ,, 4, 7 δοιϊν πὰ ἰγδη- 
βιν Ζὰ η 50]. νν οἰ ρθη ὈΥΪΠ ΡΘΗ. 
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στίας καὶ ἑταιρίας, πάντων γὰρ τούτων πολλοὶ κοινωνοῦμεν 
ἀλλήλοις, αἰδούμενοι καὶ ϑεοὺς καὶ ἀνθρώπους παύσασϑε 
ἁμαρτάνοντες εἰς τὴν πατρίδα, καὶ μὴ πείϑεσϑε τοῖς ἀνοσιω- 
τάτοις τριάκοντα. οἵ ἰδίων κερδέων ἕνεκα ὀλίγου δεῖν πλείους 

ἀπεκτόνασιν ᾿4ϑηναίων ἐν ὀχτὼ μησὶν ἢ πάντες Πελοποννή- 
22 σιοι δέχα ἔτη πολεμοῦντες. ἐξὸν δ᾽ ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ πολι- 

τεύεσϑαι, οὗτοι τὸν πάντων αἴσχιστόν τε καὶ χαλεπώτατον 
καὶ ἀνοσιώτατον καὶ ἔχϑιστον καὶ ϑεοῖς καὶ ἀνϑρώποις πόλε- 

μὸν ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους παρέχουσιν. ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι ἐπί- 
στασϑε ὅτι καὶ τῶν νῦν ὑφ᾽ ἡμῶν ἀποθανόντων οὐ μόνον 

ὑμεῖς ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ἔστιν οὺς πολλὰ κατεδακρύσαμεν.. 
Ὁ μὲν τοιαῦτα. ἔλεγεν" οἱ δὲ λοιποὶ ἄρχοντες καὶ διὰ τὸ 

τοιαῦτα προσακούειν τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτῶν ἀπήγαγον εἰς τὸ ἄστυ. 
Ὡϑτῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οὗ μὲν τριάκοντα πάνυ δὴ ταπεινοὶ καὶ ἔρημοι 

συνεκάϑηντο ἐν τῷ συνεδρίῳ τῶν δὲ τρισχιλίων ὅπου ἕκα- 
στοι τεταγμένοι ἦσαν. πανταχοῦ διεφέρονκῷ πρὸς ἀλλήλους. 

ὅσοι μὲν γὰρ ἐπεποιήκεσαν τι βιαιότερον καὶ ἐφοβοῦντο, ἐντό- 
νῶς ἔλεγον ὡς οὐ χρείη καϑυφίεσϑαι τοῖς ἐν Πειραιεῖ" ὅσοι δὲ 
ἐπίστευον μηδὲν ἠδικηκέναι. αὐτοί τε ἀνελογίζοντο καὶ τοὺς 
ἄλλους ἐδίδασκον ὡς οὐδὲν δέοιντο τούτων τῶν κακῶν, καὶ 
τοῖς τριάκοντα οὐκ ἔφασαν χρῆναι πείϑεσϑαι οὐδ᾽ ἐπιτρέπειν 
ἀπολλύναι τὴν πόλιν. καὶ τὸ τελευταῖον ἐψηφέσαντο ἐκείνους 

24 μὲν καταπαῦσαι. ἄλλους δὲ ἐλέσϑαι. καὶ εἵλοντο δέχα, ἕνα 
ἀπὸ φυλῆς. 

Καὶ οἵ μὲν τριάκοντα Ἐλευσῖνάδε ἀπῆλθον" οἵ δὲ δέκα 
τῶν ἐν ἄστει καὶ μάλα τεταραγμένων καὶ ἀπιστούντων ἀλλή- 
λοις σὺν τοῖς ἱππάρχοις ἐπεμέλοντο. ἐξεκάϑευδον δὲ καὶ οἱ 
ἱππεῖς ἐν τῷ Φιδείῳ, τούς τε ἵππους καὶ τὰς ἀσπέδας ἔχον- 

21. ἑταιρίας -- 8. σὰ Ν', 2, 28. -- διιββθυθη) (55. 8ῖ6 οἷπθ Νθάθιυϊαρα 

ἘΣ ὰ χα ι Συσσυν - Ὡς δὸς ς᾽ -. " Σ᾽.» πάνω μνἑπαπσυπαν  νσσαποθνννο, τὰ 

τοὶς--τριάποντα-- 8. “8, 18. -- 
κερδέων -- ἀἷθ δα ρο!ῦβιο ΕΌΥ ἀπ οἢ 
8 40. -- δέκα ἔτη --- τηῖϊ ΒοΖιιρ; απ 
αἴθ θαι ὺ 465 ἀο ΚΘ οἰ βο Θὴ Κυίββοβ νΟῊ 

414 ---405 ν. (ἢν. 
Ὁ; ἀλλ᾽ --ἐπίστασϑε---, , , 0 6ν ὃ 

νν 1556. 400} ἃ γγο0 }1 “6 ΑΠδ0. 1, 4, 
8 ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι ἐπιστάσϑωσαν. 
--οἴ δὲ λοιποὶ -- αἴθ. γος ἀδῇ 
νοι ββὶς Π0 0} ἄθυῖρ σ᾽ ὈΠ ΘθΘη θη, --- 
καὶ --ππροσακούειν --- νγ6}} 516, 

οὐ] τοι. παιίθη, ἀαο ἢ ποῖ ἀογρ] οἴ θῆθη 
Ἀφδάθη πόοτγίθῃ. 

28. οὐδὲν δέοιντο -- κακῶν 
- δῖ. ἄτη πἰοῖε ηδιΠὶρ, ἀἴ6565 {{π- 
σἸάοις τΐν σὰ ἰγᾶρθη. ΥρῚΊ, 8 85. 

24, ἀπὸ φυλῆς --- δὰ8Β ὠθάοτ 
ΡΏΥ16. δ. Ζὰ 1, ὅ, 4. -- Ἔλευ- 
σὶνάδε --- Κρ]. ἄδζι ὶ 8. -- ἐξε- 
καάϑευδον --- πὰν ἃ Αἴθβον 8.6116 
τες δωριϑίας α46)6. -- ἀσπέδας --- 



ἘΛΛΗΝΙΚΑ. Π, 4. 87 

τες, καὶ δι᾿ ἀπιστίαν ἐφώδευον τὸ μὲν ἀφ᾽ ἑσπέρας σὺν ταῖς 
ἀσπίσι κατὰ τὰ τείχη, τὸ δὲ πρὸς ὄρϑρον σὺν τοῖς ἵπποις, ἀεὶ 
φοβούμενοι μὴ ἐπεισπέσοιέν τινὲς αὐτοῖς τῶν ἐκ τοῦ Πειραιῶς. 
οἱ δὲ πολλοί τε ἤδη ὄντες καὶ παντοδαποὶ, ὕπλα ἐποιοῦντο, Σῦ 
οἵ μὲν ξύλινα, οἵ δὲ οἰσύινα, καὶ ταῦτα ἐλευκοῦντο. πρὶν δὲ 
ἡμέρας δέκα γενέσϑαι, πιστὰ δόντες, οἵτινες συμπολεμήσειαν, 
καὶ εἰ ξένοι εἶεν, ἰσοτέλειαν ἔσεσϑαι., ἐξήεσαν πολλοὶ μὲν 
ὁπλῖται, πολλοὶ δὲ γυμνῆτες᾽ ἐγένοντο δὲ αὐτοῖς καὶ ἱππεῖς 
ὡσεὶ ἑβδομήκοντα" προνομὰς δὲ ποιούμενοι, καὶ λαμβάνον- 
τὲς ξύλα καὶ ὀπώραν, ἐκάϑευδον πάλιν ἐν ἘΠ ΕΡΌΡΙΕΙ: τῶν δ᾽ 26 

ἐκ τοῦ ἄστεος ἄλλος μὲν οὐδεὶς σὺν ὅπλοις ἔξει , οὗ δὲ ἱππεῖς 

ἔστιν ὅτε καὶ λῃστὰς ἐχειροῦντο τῶν ἐκ Πειραιῶς. καὶ τὴν 
φάλαγγα αὐτῶν ἐχακούργουν. περιέτυχον δὲ καὶ τῶν 4}- 
ξωνέων τισὶν εἰς τοὺς αὑτῶν ἀγροὺς ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια πορευο- 

μένοις καὶ τούτους Πυσίμαχος ὁ ἵππαρχος ἀπέσφαξε, πολλὰ 
λιτανεύοντας καὶ πολλῶν χαλεπῶς φερόντων ἱππέων. ἄντα- 21 
πέχτειναν δὲ καὶ οἵ ἐν Πειραιεῖ τῶν ἱππέων ἐπ᾽ ἀγροῦ λα- 
βόντες Καλλίστρατον φυλῆς Δεοντίδος. καὶ γὰρ ἤδη μέγα 
ἐφρόνουν, ὥστε καὶ πρὸς τὸ τεῖχος τοῦ ἄστεος προσέβαλον. εἰ 

δὲ καὶ τοῦτο δεῖ εἰπεῖν τοῦ μηχανοποιοῦ τοῦ ἐν τῷ ἄστει, ὃς 
- 

αἴθ σὰν Βὐβίπηρ 465 βοῆννθυθον  π6- 
(6 ΕἼΒΒΥΟΙΚΟ5. σον ρθη 560ῃ1146, 48 
αἴθ Βοίίον βϑῖθϑι ἔν σον ὃ ΠΗ ]10}} οὶ ἢ 6 
Β6Ώ146 ἔπνίθη. ΟΡ]. ἸΨ, 4, 10. .ὄ 8 
ἰπΠαίθη αἴθ ΒΘΙοΡ. 41]|50 6] Νδον 815 
Ηορ] θα, δὶ Τὰρο σὰ Ρίογαθ Ῥίθηβι, 
γΕ]. 9, 48 μεϑ' ἵππων καὶ μεϑ'᾽ 
ἀσπίδων Ζὰ ΒΟ055 ππὰ Ζὰ ΕἾΙ58. 
τὸ μὲν ἀφ᾽ ἑσπέρας -- ἀἰε Ζεῖ! 
νοὶ ἀρϑπηά δ8ηῃ. 

25. ὅπλα --- οἰσύινα --- ϑ0}186 
νου δ εἰαθηροἴρομί, [ἄγ ἀθὰ ΝΟ ἢ 411 
ΒΘ ογηδοῃί, ἢπάδη [6 ἃ0}} Ξοηβί. ΤΠ. 

565 πΠη4 516 45 Εγθιιηθ ἀπ ΖΘ η 6, 
-- ἐσοτέλειαν ἔσεσϑ'αι --- ἀὐπἄη- 
οἷς νοὶ πιστὼ δόντες. Ὀϊ6 ἐσοτέλεια 
ΘᾺ ἄθη Νιοπιθάνρουη ἴθ Αἰ ῃθη τηϊΐ 
θη Βάγρονπ ρθη Βθομίθ, δβονγοὶΐ 
ἀατῖν πἰοῃῦ ἀἷθ Απβάθιιηρ δἴηθυ αἰθ 
Βιδαιβγοριογαηρ Ὀο Ρ ἤἴθποη ΤΗηξι1ρ- 
οὶ νου θαπίθη νγαῦ, θοίγοιίθ 516. πἃ- 
τ] Θ ἢ. } 1 6ῃ νοη ἄθ ἀθη Μοιὄκθη δπΐου- 
Ιοσίθη δομαίζροιαθ ππὰ δηάθγῃ [,εἰ- 
ΒΙ ΠΡ ΘΗ, 

20. 4 ἐξωνέἕων --- σὰπηὶ] Πδιηο5 4ὁ- 

ΙΝ, 9 ὥπλισεν ἀσπίσι τε φαύλαις καὶ 
οἰσυΐναις ταῖς πολλαῖς" οὐ γὰρ ἣν 
ὅπλα ἐ ἕν χωρίῳ ἐρήμῳ ποοίσασάλλαι. -- 
ἑλευκοῦντο -- 56 ἄτθιοπ 416 50}}}- 
46 τηἷΐ οδἰπϑιη νγοίβϑθη [6 γζΖιιρθ. ὙΡ]. 
ΡΙπί, Μααν, 20 ϑυρεοῖς λευκοῖς στίλ- 

βοντες. 50. 80.0}} νἱθ!] εἰμι Μη, ὅ, 20 
ἐλευκοῦντο τὰ κράνη. πιστὰ 
δόντες -- 516. ράθθη ἀὰ5 [6 Π1ρ6 
ὙΟΥΒΡΥΘΟΠΘη., 4|165 ἃ πᾶν σὰ γοΥρ65- 

ξώνη 8 (ον Κἄβίβ β α Π10} νοη Αἰ ΠΘη 
ΒΘμοτρ᾽. - Βὶθ Βίοπου. μαρθθη τῶν ἔξω 
νέων. 

2, εἰ δὲ ---εἰπεῖν --- εἰπε  εη- 
ἀππηρ,, αἴθ 415. ᾿ βο ] αἱ ριιηρ [ἄν ἀ16 
ΕγχΖἄμ! πῆρ 465. 81 510} ΣΟ 
ὙοΥΔ}}8 ἀἴθηι. Κγιορ. 1, 4, 27 εἰ δὲ 
δεῖ καὶ παιδικοῦ λόγου ἐπιμνησϑῆ- 
ναι, λέγεται κτέξ, Τοη Νϑοίιθαίζ 468 
Βεδίηριηρβ5δι2 68 νουίγ ἀἷο ΕγζΖᾶῃ- 
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ἐπεὶ ἔγνω ὅτι κατὰ τὸν ἐκ “υκείου δρόμον μέλλοιεν τὰς μη- 
χανὰς προσάγειν. τὰ ξεύγη ἐκέλευσε πάντα ἁμαξιαίους λέϑους 
ἄγειν καὶ καταβάλλειν ὅπου ἕκαστος βούλοιτο τοῦ δρόμου. ὡς 
δὲ τοῦτο ἐγένετο, πολλὰ εἷς ἕκαστος τῶν λίϑων πράγματα 

28 παρεῖχε. πεμπόντων δὲ πρέσβεις εἰς “ακεδαίμονα τῶν μὲν 
τριάκοντα ἐξ Ἐλευσῖνος. τῶν δ᾽ ἐν τῷ καταλόγῳ ἐξ ἄστεος, 
καὶ βοηϑεῖν κελευόντων. ὡς ἀφεστηκότος τοῦ δήμου ἀπὸ “α- 
κεδαιμονίων, “ύσανδρος λογισάμενος ὅτι οἷόν τε εἴη ταχὺ ἐκ- 
πολιορκῆσαι τοὺς ἐν τῷ Πειραιεῖ κατά τε γὴν καὶ κατὰ ϑάλατ- 
ταν, εἰ τῶν ἐπιτηδείων ἀποκλεισϑείησαν, συνέπραξεν ἑκατόν 
τε τάλαντα αὐτοῖς δανεισϑῆναι, καὶ αὐτὸν μὲν κατὰ γῆν ἀρ- 
μοστὴν. Λέβυν δὲ τὸν ἀδελφὸν ναυαρχοῦντα ἐκπεμφϑῆναι. 

29 καὶ ἐξελθὼν αὐτὸς μὲν Ἐλευσῖνάδε συνέλεγεν ὁπλίτας πολλοὺς 
Πελοποννησίους" ὁ δὲ ναύαρχος κατὰ ϑάλατταν ἐφύλαττεν 
ὅπως μηδὲν εἰσπλέοι αὐτοῖς τῶν ἐπιτηδείων᾽ ὥστε ταχὺ πά- 
λιν ἐν ἀπορίᾳ ἦσαν οἵ ἐν Πειραιεῖ, οἱ δ᾽ ἐν τῷ ἄστει πάλιν αὖ 

μέγα ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ “υσάνδρῳ. οὕτω δὲ προχωρούντων 
Παυσανίας ὁ βασιλεὺς φϑονήσας Πυσάνδρῳ. εἰ κατειργασμέ- 
νος ταῦτα ἅμα μὲν εὐδοκιμήσοι, ἅμα δὲ ἰδέας ποιήσοιτο τὰς 

80 4ϑήνας, πείσας τῶν ἐφόρων τρεῖς ἐξάγει φρουράν. συνείποντο 
ὃξ χαὶ οἵ σύμμαχοι πάντες πλὴν Βοιωτῶν καὶ Κορινϑίων᾽" 
οὗτοι δὲ ἔλεγον μὲν ὅτι οὐ νομίζοιεν εὐορκεῖν ἂν στρατευόμε- 
νοι ἐπ᾿ ᾿Αϑηναίους μηδὲν παράσπονδον ποιοῦντας" ἔπραττον 
δὲ ταῦτα, ὅτι ἐγίγνωσκον “ακεδαιμονίους βουλομένους τὴν 
τῶν ᾿4ϑηναίων χώραν οἰκείαν καὶ πιστὴν ποιήσασϑαι. ὁ δὲ 
Παυσανίας ἐστρατοπεδεύσατο μὲν ἐν τῷ ̓ 4λιπέδῳ καλουμένῳ 
πρὸς τῷ Πειραιεῖ δεξιὸν ἔχων κέρας, “ύσανδρος δὲ σὺν τοῖς 

81 μισϑοφόροις τὸ εὐώνυμον. πέμπων δὲ πρέσβεις ὁ Παυσανίας 
πρὸς τοὺς ἐν Πειραιεῖ ἐκέλευεν ἀπιέναι ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν " ἐπεὶ 

Ι'πρ’ 861|08ι. -- Τυκείου --- 8. 1, τῶν προκεχωρηκότων. Υ 6]. δῦοῃ ΥἹΙ, 
11.991 1,7 οὕτως πεφυκότων υπὰ χὰ 1}, 2, 16. 

28. αὐτοὶς -- ἄδηθη, αἶθ πδὸὴ -- ἐδέας --- ἀδάιγο!!, (455 δὲ ᾿ἄδη 
ϑραγία ρθβοῃιοϊί Παίίθη. ---- δανει- ἈΝ Ἔ ΒΑΞρα Βθῖπον Ῥαγιεὶ ἀΐθ θιναὶι 
σϑῆναι --- 5. πὰ 8, 18. γουβ μα 6, -- φρουράν. 8. τὰ ΠῚ, 

29. προχωρούντων -- 818 65 8, 29. 
80 νοὴ δίιαίίθη οἷπ ρος: οὁπη6 ὅὉ- 80. Ἁλιπέδῳ --- ἀϊο πὶ Μϑεοῖθ 
Ἶθοῖ νίο ν, 8, 27 προκεχωρηκότων, “φν»͵Βοι θη ΑἸΠδη ἀπᾶ ἄθπὶ Ροίγαθθιβ σ6- 
800} 818 γόνθυπη ἤπίίαπη Τῆι, 1,109 Ἰορθηθ Εθθπθ. 
ὡς δ᾽ αὐτῷ οὐ προὐχώρει; Θθθπ8ὺῸὸ 98). ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν --- πδοὴ Ηδυ- 
1, ὅθ; ΠΠ, 18, Παρεροι ὙΠ, 2,1 τού- 56, ὁπ ἀπ ἰμγθιῃ Εἰρθηίμιπι ϑομδάθη 



ΒΕΛΛΉΝΙΚΑ. “πὰ. 89 

. -““ ΄“ 

δ᾽ οὐκ ἐπείϑοντο, προσέβαλλεν ὅσον ἀπὸ βοῆς ἕνεκεν, ὁπῶς 

μὴ δήλος εἴη εὐμενὴς αὐτοῖς ὦν. ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν ἀπὸ τῆς προσ- 
βολῆς πράξας ἀπῆλϑε, τῇ ὑστεραίᾳ λαβὼν τῶν μὲν Μακεδαι- 

μονίων δύο μόρας, τῶν δὲ ᾿ϑηναίων ἱππέων τρεῖς φυλὰς, 
παρῆλϑεν ἐπὶ τὸν κωφὸν λιμένα, σκοπῶν πῇ εὐαποτειχιστό- 
τατος εἴη ὁ Πειραιεύς. 

3 - 

ἐπεὶ δὲ ἀπιόντος αὐτοῦ προσέϑεόν 82 
Ἅ ͵ 3 -" τῶ 3 Ἂ ᾿ ΄, 

τινες καὶ πράγματα αὐτῷ παρεῖχον. ἀχϑεσϑεὶς παρηγγέιλὲ 
-»" [χ 2 

τοὺς μὲν ἱππέας ἐλᾶν εἰς αὐτοὺς ἐνέντας. καὶ τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης 

συνέπεσϑαι" σὺν δὲ τοῖς ἄλλοις αὐτὸς ἐπηκολούϑει. καὶ 

ἀπέκτειναν μὲν ἐγγὺς τριάκοντα τῶν ψιλῶν, τοὺς δ᾽ ἄλλους 

κατεδίωξαν πρὸς τὸ Πειραιοῖ ϑέατρον. ἐκεῖ δὲ ἔτυχον ἐξοπλι- 

ξόμενοι οἵ τε πελτασταὶ πάντες καὶ οἵ ὁπλῖται τῶν ἐκ Πει-- 
ραιῶς. καὶ οἱ μὲν ψιλοὶ εὐθὺς ἐκδραμόντες ἠκόντιζον, ἔβαλ- 
λον, ἐτόξευον, ἐσφενδόνων᾽ οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι, ἐπεὶ αὐτῶν 
πολλοὶ ἐτιτρώσκοντο, μάλα πιεξόμενοι ἀνεχώρουν ἐπὶ πόδα᾽ 

3 »Ὕ 

οὗ δ᾽ ἐν τούτῳ πολὺ μᾶλλον ἐπέκειντο. ἐνταῦϑα καὶ ἀποϑνή- 
ὄχει Χαίρων τε καὶ Θίβραχος, ἄμφω πολεμάρχω, καὶ “ακρά- 

ς Φ 

της ὁ ὀλυμπιονίχης καὶ ἄλλοι 
πρὸ τῶν πυλῶν ἐν Κεραμεικῷ. 

δὰ Θυ]εἰάθη. γε]. 8ὶ 38. --- ὅσον ἀπὸ 
βοῆς ἕνεκεν---Ἴ τ Ζὰ πὶ 5 ΟΠ οἴη, 
Ὀ16 ἄθη αταπὰ δΔηρΘ θη Ργᾶροϑβίμοη 
ἰϑύ ἀορροὶν ἀυτοῃ ἀπὸ υπὰ ὃ ἕνεκεν ἃ1185- 
δεάνἄοικι. ΤΠαΪι. ὙΠΙ, 92 καὶ ὃ ,.Θη- 
ραμένης ἐλθὼν ἐς τὸν Πειραιᾶ, ὅσον 
καὶ ἀπὸ βοῆς ὃ ἕνεκεν, ὠργίξετο τοῖς 
ὁπλίταις. --ὀ ἋἀαἀἭἀπὸ τῆς προσβο- 
λῆς -- ἰῃ ΕοΙ66 65 Δ β ΎΙΓ 8, 
Ὑ6]. Ἀπδρ. 1, ὅ, 7 οὐκ οἶδα οὔτ᾽ 
ἀπὸ ποίου ἂν τάχους φεύγων τις ἀπο- 
φύγοι. ΤῊυΚκ. ΨΙ, 19 γνοὺς ὅτι ἀπὸ 
μὲν τῶν αὐτῶν λόγων οὐκ ἂν ἔτι 
ἀποτρέψειεν αὐτούς. Ἠδ5 ΜΙΐ6] ἰδὲ 
815 Αὐδρδηρδραηκί ἀον Ἠδηα]απρ' ἀδν- 
Β6βίθ!, - μόρας -- Ὀῖ6 ραβδιητηίθ 
Ἠδοθγθβιηδοῆύ ἀον ρϑυίαπου θθβϑίδηα διι5 
5605 Μογθη, ἄβθγθη ϑδίάνυια το 56] 16, 
ἦ6. πδομάθηι ἄθπὶ Ββαθγηϊ55 δηίβργο- 
ομθηα οἷπθ βδἰἄγκουθ οὐϑὺ βοῃυδοθγο 
Ααβπθθαηρ᾽ Θ ΘΠ 6π σγογάθῃ τᾶν, --- 
κωφὸν λιμένα --- Ἰοεἀδη[4}15. οἷῃ 
ΤἼΘΙ] 465 Ηδίδθηβ Ῥείγϑθειβ; υγϑ 6 Υ, 
ἰδὲ ἰοὺ θβ κδηηί, 

82. ἐλᾶν --- 15 Ρνἄδβθηβ. ΥὙρὶ. Κγ- 

οὗ τεϑαμμένοι “ακεδαιμονέων 
ὁρῶν δὲ ταῦτα ὁ Θρασύβουλος 34 

τορ. ΝἼΠΠ, 8,82 ἀπέλα. -- ἐνέντας 
--- οἴ π6 Ὀθθοι νῖΘ Κυγορ. ὙΠ, 1} 29 
ἐνίξι οὐδὲν φειδόμενος τῶν ἵππων. 
-- τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης --- ἀϊα 5εἰ! 
ΖΘ Φαῆγοη Κυϊθρβαϊθηβίθ ἰΠδίθη. 8. 
σὰ 1Π|,.4, 28. --- Πειραιοῖ --- δά- 
γουθῖα! 6 ΕΌΥΙ : πὶ ΡΘΊγ 86618. 

83, ἐπὶ πόδα --- τὐοκπατιί 5, 
ΟἸπΘ ἀπῆσὰν θη ἀ 6η. Κγνορ. ΥΠ], 
ὅ, ὃ ἀπήεσαν, ἕως μὲν ἐξικνεῖτο τὰ 
βέλη ἀπὸ τοῦ τείχους, ἐπὶ πόδα, 
ἐπεὶ δὲ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, στρα. 
φέντες. --- οἵ τεϑαμμένοι - 5. 
τὰ 8 19. --- πρὸ -- Κεραμεικῷ 
-- θοὸν Κογδιηθϑῖϊκοβ, ἀθὺ πογανγοϑί! 0} 6 
ΤΠ] νοῦ Αἰμθὴ, ψνυτάθ ἀυγο αἷθ 
Βιδαι τη ῦ ἰῃ φυγοὶ ΤΉΘΙΙ6 σ βοῇ ϊο- 
ἄθῃ; ἰῃ ἄθιη ἄπιββουθῃ,,- Ποὺ σϑπγθίῃ- 

ἰθῃ ΤἼ Ια θοίδη ἃ 510} 8η ἀν ϑίγαββθ, 
αἴθ ἤδὸὴ ἀογ Ακδάοπὶο { γίθ, οἷπθ 
ΘΎΌ556. ΑἼΖΔΠ}1] ἘΥδθΙηἄ]οΥ, πη] θη 116 }} 
ΔΌΘΡ ἄδυοῦ, αἷθ ἱπὶ Κυΐθρθ ρϑίβι] θη 
ἀπα νοὴ δίιδαίβυν θη δθδβίδιἰθί νγογάθη 
ΓΘ η. Ραιϑδῃ. [, 29, 
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καὶ οἵ ἄλλοι ὁπλῖται. ἐβοήϑουν, χαὶ ταχὺ παρετάξαντο πρὸ 
τῶν ἄλλων ἐπ᾽ ὀκτώ. ὁ δὲ Παυσανίας μάλα πιεσϑεὶς καὶ ἀνα- 

χωρήσας ὅσον στάδια τέτταρα ἢ πέντε πρὸς λόφον τινὰ, παρ- 
ἤγγειλὲ τοῖς Πακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις ἐπι- 

χωρεῖν πρὸς ἑαυτόν. ἐκεῖ δὲ συνταξάμενος παντελῶς βαϑεῖαν 

τὴν φάλαγγα ἦγεν ἐπὶ τοὺς ᾿“ϑηναίους. οἱ δ᾽ εἰς χεῖρας μὲν 
ἐδέξαντο, ἔπειτα δὲ οἵ μὲν ἐξεώσϑησαν εἰς τὸν ἐν ταῖς “4λαῖς 
πηλὸν, οἵ δὲ ἐνέκλιναν" καὶ ἀποϑνήσκουσιν αὐτῶν ὡς πεντή- 

8ὅ κοντὰ χαὶ ἑκατόν. ὁ δὲ Παυσανίας τρόπαιον στησάμενος ἀνε- 
χώρησε᾽ καὶ οὐδ᾽ ὡς ὠργίζετο αὐτοῖς, ἀλλὰ λάϑρα πέμπων 
ἐδίδασκε τοὺς ἐν Πειραιεῖ οἷα χρὴ λέγοντας πρέσβεις πέμπειν 
πρὸς ἑαυτὸν καὶ τοὺς παρόντας ἐφόρους. οἱ δ᾽ ἐπείϑοντο. 
διίστη δὲ καὶ τοὺς ἐν τῷ ἄστει. καὶ ἐκέλευε πρὸς σφᾶς προσιέ- 
ναι ὡς πλείστους συλλεγομένους, λέγοντας ὅτι οὐδὲν δέονται 
τοῖς ἐν τῷ Πειραιεῖ πολεμεῖν, ἀλλὰ διαλυϑέντες κοινῇ ἀμφό- 

80 τερον “ακεδαιμονίοις φίλοι εἶναι. ἡδέως δὲ ταῦτα καὶ Ναυ- 
κλείδας ἔφορος ὧν συνήκουεν᾽ ὥσπερ γὰρ νομίξεται σὺν 
βασιλεῖ δύο τῶν ἐφόρων συστρατεύεσϑαι. καὶ τότε παρῆν οὗ- 
τός τε καὶ ἄλλος. ἀμφότεροι τῆς μετὰ Παυσανίου γνώμης ὄν- 

τὲς μᾶλλον ἢ τῆς μετὰ Πυσάνδρου. διὰ ταῦτα οὖν καὶ εἰς τὴν 

“ακεδαίμονα προϑύμως ἔπεμπον τούς τ᾽ ἐκ τοῦ Πειραιῶς 
ἔχοντας τὰς πρὸς “ακεδαιμονίους σπονδὰς καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν 

81ἐν τῷ ἄστει ἰδιώτας, Κηφισοφῶντα τε καὶ ἐΜέλητον, ἐπεὶ 

μέντοι οὗτοι ὥχοντο εἰς Πακεδαίμονα, ἔπεμπον δὴ καὶ οἱ ἀπὸ 

84. εἰς χεῖρας ἐδέξαντο --- τιρ6 ἴῃ ἄδη Κυίορ; Βεῖμρ1) δὲ καὶ τῶν 
ΠΠ|6 556} δῖδ 15. Ζιιη Πα σθιηθηρο Κοιη- ἐφόρων δύο, οἱ πολυπραγμονοῦσι 
τη6ῃ. δ. ΥΙΙ,4,13;: Απὰ0.1Κ,8, 91 πὰ 
νΕ]. εἰς χεῖρας ἰέναι αἀπὰ ὠϑεῖσϑαι 
ΡΠ, ΤΙ65. 5; ἐς χεῖρας τοὺς πολλοὺς 

ὑπομείναντες ΤΠικγα, Υ, 72.--- -“4λαί 
-- αἰἰἰβόθον ΠΤ) η]05, αδὰ 2 χὰν “λαὶ 
Αἰξωνίδες, φανὰ ΤΠ ον βο θά δ νὴ οἰ Π μὴ 
ἀπάουη Ποπιο5 “λαὲ “ραφηνίδες ἃῃ 
ἀθν Θϑικίϊδιθ νοι Α(|κἃ. 

90. πρὸς σφᾶς Ξε: ποὺς ἑαυτὸν 
καὶ τοὺς παρόντας ἐφόρους. αἰ Οδλε 
δὲν δέονται --πολεμεῖν --- 56 
Ἰνδτιοη Κοίπθη αὐιηὰ χὰ καἀπιρίθι, Ν᾽]. 
5. 29. Τῃυκγά. ΙΝ, 190. 

80. ὥσπερ νομίξεται - Π68- 
Ρυ]. 1μαοοά, 13, ὃ πάρεισι (θείαι Κῦ- 
ῃἶρθ, Ῥ6ΠΠ Θ᾽ αἷἴο Ορίον Ρεῖτη Αἰι8- 

μὲν οὐδὲν, ἣν μὴ ὁ βασιλεὺς προσ- 
καλῇ᾽ ὁρῶντες δὲ ὅτι ποιεῖ ἕκαστος 
πάντας σωφρονίξουσιν, ὡς τὸ εἰκός. 
-- τῆς -- ὄντες --- ἀοΥ Μεϊππηρ: 

βίῃ, ὑγ6 10} 6. 65. πιϊΐ ἀ6πῚ Ῥαιβδη 8 
μᾶ!. ον (οποίῖν, ροββοβδὶν. νὴ ὅ8- 
οἴθι, νᾶ πνοαὶ 5. δ αθ͵θοὶ οἷπθ Ρον- 
50 ἰδ, ἤΠηάεθὶ 810} ἢπν ἴῃ οἰηΐρθη 
θθϑβιυϊνημίθη Απϑανίϊοικοη. 5, Κυΐρον αν. 
ἀνϑτηπι, 1, 5. 47, ὃ, 10. 2. ἄθηιν Αἰι8- 
ἀνιοῖς μετὰ Παυσανίου νΒ]. μετὰ 
τινος ἰδῖναι τὰ Ἰοιπαπᾶθβ Ρανίοὶ σ6- 
᾿ὔγ θη, : 

57, οὗ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ --- ἀἶο, 
ΘΙ 6. ἴθ Βορίονπηρ [ νίθη, τνᾶῃ- 
γοη 6 οὐβίθ (ἀθβϑαῃα  βομαῖ νοὴ Ῥυὶ- 
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-»" -»-ὄ᾿»)} »»» Ἷ [κ4 "] Ά Ἁ , 

τοῦ κοινοῦ ἐκ τοῦ ἄστεος λέγοντας οτι αὐτοὶ μὲν παραδιδοασι 
“ - 3 - 

καὶ τὰ τείχη ἃ ἔχουσι καὶ σφᾶς αὐτοὺς “Πακεδαιμονίοις χρῆσϑαι 
ὅ,τι βούλονται ἀξιοῦν δ᾽ ἔφασαν καὶ τοὺς ἐν Πειραιεῖ, εἰ 

5 , ’ “ 

φίλοι φασὶν εἶναι “ακεδαιμονίοις, παραδιδόναι τὸν τε Πει- 
» , ῇ 3 - 

ραιᾶ καὶ τὴν Μουνυχίαν. ἀκούσαντες δὲ πάντων αὐτῶν οἵ 88 
ἽἍ 3 7 

ἔφοροι καὶ οἵ ἔκκλητοι, ἐξέπεμψαν πεντεκαίδεκα ἄνδρας εἰς 
, Δ, 4 

τὰς ᾿άἀϑήνας, καὶ ἐπέταξαν σὺν Παυσανίᾳ διαλλάξαι ὁπῃ δύυ- 
΄ τ ΄ Ἁ ᾽" 

ναΐντο χάλλιστα. οἱ δὲ διήλλαξαν ἐφ᾽ ᾧτε εἰρήνην μὲν ἔχειν 
ς . 2 ἥ 3 ’ ν 2. τ ΠΣ Ὁ αἱ ἢ . 
ὡς πρὸς ἀλληλους, ἀπιέναι δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἑκαστοῦυς πλὴν 

- » -ἽνὟ -» ΟΣ ΉΌΙΣ ΄, 

τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα καὶ τῶν ἐν τῷ Πειραιεῖ ἀρξαν- 
» Ἧ 3 "-Ὁ-Ὁ΄ τῶν δέκα. εἰ δέ τινες φοβοῖντο τῶν ἐξ ἄστεος, ἔδοξεν αὐτοῖς 

Ἐλευσῖνα κατοικεῖν. τούτων δὲ περανϑέντων Παυσανίας μὲν 39 
-" Ν » “- ε , Ἀ 

διῆκε τὸ στράτευμα, οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν 
τ ν ἿὟ . ᾿ 3 ’ δ: Ἂ 5 -» ) ᾿ Ν 

τοῖς οπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν εὐ σοὶ τῇ ἄϑηνα. ἐπεὶ δὲ 

κατέβησαν οἵ στρατηγοί; Ἐἔνϑα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν, 40 
ς 

Τμῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεος ἄνδρες, συμβουλεύω ἐγὼ γΈρ ΘΙ, 

ὑμᾶς αὐτούς. 

να ]θιι θη. ἃπιβρ ρθη ρθη ΥΆΥ. --- λέ- 
γοντας --- ψψοίοῃθ βᾶρίθη, δίδιΐ 465 
σον δ] 1 οἢθη λέξοντας ὯΠ) Ζὰ ΒΒ 661). 
γΕὶ. ΠῚ, ὅ, 1; Απδ0. ΠΠ, 4, 24 ἐπε- 
φάνη μετ᾽ ἄλλων σκοπῶν. ἽΝ ὅ, 8 
διέπεμπε διδόντας. «--- χρῆσϑαι 
ὅ,τι βούλονται --- ϑιοίδηάς ΕΌΥΠΊ6] 
[ἂν ἀΐδ Τηἰονν ου ἵαπηρ δα ἀηδαθ πα 
ὕπρηῃδάθ. ', 8, 28, Κορ. ΝΗΙ,1,6 
παρέχειν αὑτοὺς χρῆσϑαι ὅ τι ᾿βού-. 
ληται. ΧΡΊΣΙΝ, ὅ; 5) ἐπιτρέψαντες 
᾿Δγησιλάῳ. γνῶναι ὅδ᾽ τι βούλοιτο περὶ 
σφῶν. Ὥστ [πῆπ. γρῆσϑαι 5.60 φὰν 
ΒεΖθίοῃπαηρ 465 Ζνγθοῖτοθ ἀθν ὕθθον- 
Β806. ὕθυοι ὅ τι Βοὶ χρῆσϑαι 8. τὰ 
1,»2. 

88. οἵ ἔκπλητοι --- Μ0}] ἀ4556}0}6 
ννΐα Βοηϑί ἢ ἐκκλησία. ν 61]. ΗΙ, 2, 29, 
Υ,», ϑὰ απὰ ΥἹ, 8,8 κατέστησαν (πρέ- 
σβεις) ἐπὶ τοὺς ἐκκλήτους τὲ τῶν 
“ακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμμάχους 
ν6]. τί! Ν, 2, 1] προσήγαγον αὐτοὺς 
(πρέσβεις) πρός. τε τὴν ἐκκλησίαν 
καὶ τοὺς συμμάχους. --- ὡς πρὸς 
ἁ λλήλου ς -- Πιηάονῖ [ἀ55: γἱΐ οἰ ποὺ 
Ηδηἀβομυ ὡς ἃ, ΘΌΘΠ50 [, θ, ὅ ἴῃ 
ὡς ἐπὶ νγο ἀϊε Ἠαπάβομν θα οβησαη- 
Κρη; ἀοοῦ ἥπάαρί βίοῃ πο βοηβὶ ὡς 

μάλιστα δ᾽ ἂν γνοίητε, εἰ ἀναλογίσαισϑε ἐπὶ 

ἴῃ ὙΘΥθΙ πα πηρ; τηἷ{ θοϊάθη Ργᾶροβιιϊο- 
Π6ῃ. ΑΠΔΡ, ἵν, ΟῚ ΠῚ φρύγανα συλ- 
λέγοντες ὡς ἐπὶ πῦρ. 21 φεύγουσι 
ὡς πρὸς τὴν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ ἔχ- 
βασιν ἄνω. ΥἹ, 4,34 διεσπείροντο ὡς 
ἐπὶ τὸ λαμβάνειν. ΨΠ,1,,3817 ταὐτὸ 
δὲ καταϑέμενος ὡς δ} ᾿δάσμευδεν 

ἐϑύετο, --- ἕνδεκα --- ὈΪδ πηίοϑν ἀον 
Ηουγβομδίν ἀον Πνοϊβϑίρ' οὺνν ἀπίθη ΕἸ1- 
τηᾶπηθυ βοῃϑίηθη νοη ἄθη [, 7,10 ρ8- 
ΠδΔηηΐΘη ψοΡΒΟ ]θάθη ρον βθῃ ΖῚ 86ΐη, 
οὔδι νγϑηϊρβϑίθηβ δἷπθ ργόβϑβουο Μίδοῃί 
815. 160 β6ῃαῦ0 χὰ ΒᾶΡ6π, 55. ΡΙδίο 
Βιϊοῦ 7 5. 9249 ὑπὸ πολλῶν γὰρ τῆς 
τότε πολιτείας λοιδορουμένης μετα- 
βολὴ γίγνεται, καὶ τῆς μεταβολῆς 
εἷς καὶ πεντήκοντά τινὲς ἄνδρες 
προὔστησαν ἄρχοντες, ἕνδεκα μὲν 
ἐν ἄστει, δέκα δ᾽ ἐν Πειραιεῖ, περί 
τὲ ἀγορὰν ἑκάτεροι τούτων ὅσα τ 
ἐν τοῖς ἄστεσι διοικεῖν ἔδει, τριά- 
κοντὰ δὲ πάντων ἄρχοντες κατέστη- 
σαν αὐτοκράτορες. 

899. κατέβησαν --- δ ἰδὺ ἴον 
οἰννὰβ διιβροία θη, ὑγουΐη νγθη θ᾽ βίθἢ5 
αἴ Βογαΐαρ ἀον 5.42 ουννυδηηίθη γοΙ15- 
νΘΥΒΑΙΠ ΗΠ ΟΠ; Ταλ ρ Θέ 611 ΩΝ 

40. ἐπὶ τένι -- ῶὶ 29 μέγα ἐφρό- 
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τίνι ὑμῖν μέγα φρονητέον ἐστίν, ὥστε ἡμῶν ἄρχειν ἐπιχειρεῖν. 
πότερον δικαιότεροί ἐστε; ἀλλ᾽ ὁ μὲν δῆμος πενέστερος ὑμῶν 
ὧν οὐδὲν πώποτε ἕνεκα χρημάτων ὑμᾶς ἠδίκηκεν" ὑμεῖς δὲ 
πλουσιώτεροι πάντων ὄντες πολλὰ καὶ αἰσχρὰ ἕνεκα κερδέων 
πεποιήκατε. ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑμῖν προσήκει, σκέ- 

41 ψασϑε εἰ ἄρα ἐπ᾽ ἀνδρεία ὑμῖν μέγα φρονητέον. καὶ τίς ἂν 
καλλίων κρίσις τούτου γένοιτο ἢ ὡς ἐπολεμήσαμεν πρὸς ἀλλή- 
λους; ἀλλὰ γνώμῃ φαίητ᾽ ἂν προέχειν, οἵ ἔχοντες καὶ τεῖχος 
καὶ ὅπλα καὶ χρήματα καὶ συμμάχους Πελοποννησίους ὑπὸ τῶν 
οὐδὲν τούτων ἐχόντων παρελύϑητε; ἀλλ᾽ ἐπὶ “Πακεδαιμονίοις 
δὴ οἴεσϑε μέγα φρονητέον εἷναι; πῶς, οἵγε ὥσπερ τοὺς δάκ- 
νοντας κύνας κλοιῷ δήσαντες παραδιδόασιν, οὕτω κἀκεῖνοι 

ὑμᾶς παραδόντες τῷ ἠδικημένῳ τούτῳ δήμῳ οἴχονται ἀπιόν-. 
45 τες; οὐ μέντοι γε ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, ἀξιῶ ἐγὼ ὧν ὀμωμόκατε 

παραβῆναι οὐδὲν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις καλοῖς ἐπι- 
δεῖξαι, ὅτι καὶ εὔορκοι καὶ δσιοέ ἐστε. εἰπὼν δὲ ταῦτα καὶ 
ἄλλα τοιαῦτα, καὶ ὅτι οὐδὲν δέοι ταράττεσϑαι. ἀλλὰ τοῖς νό- 

48 μοις τοῖς ἀρχαίοις χρῆσϑαι, ἀνέστησε τὴν ἐκκλησίαν. καὶ τότε 
μὲν ἀρχὰς καταστησάμενοι ἐπολιτεύοντο" ὑστέρῳ δὲ χρόνῳ 
ἀκούσαντες ξένους μισϑοῦσϑαι τοὺς Ἐλευσῖνι. στρατευσάμε-- 
νοι πανδημεὶ ἐπ᾿ αὐτοὺς τοὺς μὲν στρατηγοὺς αὐτῶν εἰς λό- 
γους ἐλϑόντας ἀπέκτειναν, τοῖς δὲ ἄλλοις εἰσπέμψαντες τοὺς 

φίλους καὶ ἀναγκαίους ἔπεισαν συναλλαγῆναι" καὶ ὀμόσαντες 

ὅρκους ἦ μὴν μὴ μνησικακήσειν, ἔτι καὶ νῦν ὁμοῦ τε πολιτεύον-- 
ται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐμμένει ὁ δῆμος. 

νουν ἐπὶ τῷ Πυσάνδρῳ.--- κερδέων 438. καὶ τότε --- Ἠῖο ΒὔΟΚΚΟΙν ἀ 65 
Ξα ἸῸΝ δι 2: 

41. ἢ ὡς --- ΚιιγΖ βίαι : 8415 6 ἢ ἢ 
δ Βοιγδοπίοί, ψίο. --- δὴ -- 
ΠπΠ Θ8Υ, ἴῃ ΤΡ ΟΝ Βίηη6. ΠοΥ- 
νου θοηά, τοὺς -- παραδι- 
δόασιν --- τηϊί Βὐοκβίομι αἴ 485 50- 
Ιοηΐβομο αθβοίζ, νυ ϑῖομο5 κύνα δακόντα 
παραδοῦναι χελεύει κλοιῷ τριπήχει 
δεδεμένον ΡΙαἰάτο ϑοίοη, 24. --- κἀ- 
κεῖνοι --- 80. ἀθῃ τηϊί οἵ γε Ρ6- 
ΘΟΠΏΘΠΘη ὅδ Ζ τηϊν Νομάγιοκ ἔουι. 

ΤῊ ΓΑΒΥΒΆΠΟΒ πη ἀον ϑοϊηΐρθη ἤδη 8 ΠῚ 
12. Βορατοιηΐοη, ἱπὶ ϑϑρίθν, 408 5ἰδίί. 
ΡΙαΐανο νοηὶ ΒῸἢ πὶ ἀθγ Αἰπθποὺ Κ΄. 
849 ἢ, --- ἐπολιτεύοντο --- 56 [6Ὁ- 
6 ἈΠΙΘΡ ἀδὺ ΕὈΥΠῚ ΘἴηΘΡ πολιτεία, 
οἴη 68 ἘΡοἰβίδϑίεβ. --- μὴ μνησικα- 
κήσειν - ον Βοιναν, ἰδαίθίο: καὶ 
οὐ μνησικακήσω τῶν πολιτῶν οὐδενὶ 
πλὴν τῶν τριάκοντα καὶ τῶν ἕνδεκα, 
οὐδὲ τούτων ὃς ἂν ἐϑέλῃ εὐθύνας 

διδόναι τῆς ἀρχῆς ἧς ἦρξεν. Ἀπάο- 
κιὰ. ν. 4. Μγυϑίογ, 90. 
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Γ, 

Ἡ μὲν δὴ ̓ ᾿ϑήνησι στάσις οὕτως ἐτελεύτησεν. ἐκ δὲ τού- 1. 
του πέμψας Κῦρος ἀγγέλους εἰς “ακεδαίμονα ἠξίου, οἱόσπερ 
αὐτὸς ἡ εὐ δι μοπέθερ ἣν ἐν τῷ πρὸς ̓ Αϑηναίους πολέμῳ, τοιού- 

,τοῦυς καὶ Δακεδαιμονίους αὐτῷ γίγνεσθαι. οἱ δ᾽ ἔφοροι δίκαια 

νομίσαντες λέγειν αὐτὸν, Σαμίῳ τῷ τότε ναυάρχῳ ἐπέστειλαν 
ὑπηρετεῖν Κύρῳ, εἴ τι δέοιτο. κἀκεῖνος μέντοι προϑύμως 
ὅπερ ἐδεήϑη ὁ Κῦρος ἔπραξεν" ἔχων γὰρ τὸ ἑαυτοῦ ναυτικὸν 
σὺν τῷ Κύρου περιέπλευσεν εἰς Κιλικίαν, καὶ ἐποίησε τὸν 
τῆς Κιλικίας ἄρχοντα Συέννεσιν μὴ δύνασϑαι κατὰ γῆν ἐναν- 
τιοῦσϑαι Κύρῳ πορευομένῳ ἐπὶ βασιλέα. ὡς μὲν οὖν Κῦρος 3 
στράτευμά τε συνέλεξε καὶ τοῦτ᾽ ἔχων ἀνέβη ἐπὶ τὸν ἀδελ- 
φὸν, καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο, καὶ ὡς ἀπέϑανε, καὶ ὡς ἐκ τού- 
του ἀπεσώϑησαν οἵ Ἕλληνες ἐπὶ ϑάλατταν, Θεμιστογένει τῷ 
Συρακοσίῳ γέγραπται. 

ει 695 ΒΌΟΠ. 
Ι. 1. ἐκ δὲ τούτου --- ἴηι 7. 401 

ν. (ἢν. --- πέμψας ---ἡ ξέου --- Ὀϊδ 
ατάηαθ, νγϑίοημθ Κυγοβ Ζὰν Επηρογηρ' 
Θθρθη βϑίπθῃ ΒυΌΆΘΘΥ ΑὙἰΆΧΟΥΧΘΒ5 Μπ6- 
τη0ὴ Ὠαίίθ, 5. ΑΔ}. 1,1, 8 ΗΕ, ϑοίηβ 
(οβαμα βομδῆ ἤδὸὴ ϑρατγία, αἰ Χϑπο- 
Ῥῃοη ἴῃ ἀ6Υ Αμδθδ5818 ηἰομΐ Ὀου γί, 
οὐ μηθη ἀο Ὠίοαον ΧΙΝ, 19 αηά 
δυ 5 ΠΡ] ΟΠ ον ΡΙαίᾶγο Αὐίοχ. ὁ καὶ 
«ακεδαιμονίοις ἔγραφε παρακαλῶν 
βοηϑεῖν καὶ συνελπέμπειν ἄνδρας, 
οἷς ἔφη δώσειν, ἂν μὲν πεζοὶ παρ- 
ὦσιν, ἵππους, ἂν δὲ ἱππεὶς, συν- 
ὠρίδας" ἐὰν δ᾽ ἀγροὺς ἔχώσι, κώ- 
μας" ἐὰν δὲ κώμας, πόλεις" μισϑοὺ 
δὲ τοῖς “στρατευομένοις οὐκ ἀριϑμὸν 
ἀλλὰ μέτρον ἔσεσϑαι. --- οἷόσπερ 
-- πολέμῳ -- 5..1,ὅ, 2 , --- Σα- 
μίω --- ὃο δὶ νεῖ Ὀίοάον 8.5. 8.0 (02; 
ΘΟ ΠΟΥ δηρὶοθί, ἄἀθυβοὶῦθθ πᾶ 68 910}. 
την 25 ϑοῃ θη ἢδο ΕΡἢ68508 ΖῈΠῚ 
Κγνοβ θθροῦθη. Ϊῃ ἀ6Γ ΑΠδθ 8815 τυϊτα 
ον ϑ'8:η105 πὶ σοπδηηΐ, ἀδσθρθῃ Ϊ, 
4, 2 δγζᾷῃ!, κᾳ8885 δὴ ἀογ ΚΙ] ΒΟ ἢ 
Κὐϑίθ αἴθ ΕἸοίίος 468 Κυγοβ Δηρθκοιι- 
6 τνᾶγθ, ὑγϑίοΠ 6. Δ.5861: 20 δἱρϑῆβῃ 
ΟΠ θη ἀθββοιθθη, δὰ5 ἄδθη 838 ρε|ο- 

ΡΟΠΠΘβἰ8οῃ θη πηίον ΑΒ ΒΡ ἢρ᾽ 468 Ναα- 
ΔύοΠ θη ΡΥΓΠΑρΌτα8 Ὀεβίδηα, --- Σὺ ἐν- 
νεσιν -- 8. Απδ0.1, 2, 21 Π, δι1ο- 
ον ΧΙ, 20. 

Ἂ,, ἢ μα χη - 061 Κυπαᾶχα πην οί 
ΒΔΌΥΙοΙ, ἴπη Ηονθβϑί 401, ΑηδϑὉ. 1, 8. --- 
ἐπὶ ϑάλατταν --- πϑοῖ ἀ6πὶ Βοῆννδτ- 
Ζθὴ Μρογο. -- ΤΠ θη] βίορ ΘΠ 65 ἰϑί 
βοηδὶ πἰονέ Ῥοκαπηΐ, ππᾶὰ πὸ βου 
485 Ψεου δ! 185. βϑίπον ΒΟΏΧΙΝ σὰ (ΘΓ 
ΑΠδθ 8518. ΧϑηορῃΟΠ5 ᾿ἄβϑί 510}}. μἰοῃ 8 
Β᾽οῃογ 5. [Θβίβίθ! θη. πηι οΥ ἰϑί δῖ 
νοὴ ἃἋ6γ (ἀθβοῃίοῃίθ ΧΘΠΟΡΠΟη5 νοι- 
Βοῃϊθάθη πα ᾿οἰζίουο πὰΐ βοῇ ΠΟΥ 
δα 4165 Δ οΥκ ΡοζΖοροη, νν8}} δ΄ Ζζὰ 
ον Ζεϊ., νγὸ δὺ ἀ16 νου]θρθηάθη Δ οτίθ 
ΒΟΏ60, α΄16 ΑΠδθαβὶθ. ΠΟῸἢ πἰοῃΐ νογ- 
ἴαϑϑί ᾿αίίθ, οἄδὺ 5816 ἰδί, ψῖθ τηϑῃ 
ΒΟΠ0η ἴθ ΑἸ(Θε Πα π]6 Δ Πη8]}}1, Θ᾽ ἢ8 
τλϊν ΧΟΠΟΡΠΟπ5 Δ ογκθ. [πὴ Ἰοἰζίθγθῃ 
416 Κὔπηϊιθ πιᾶμ δηΐνγθ θυ 8Πη6}}- 
6, ἃἀ84855 Χϑῃορῃοη 86ῖπθ Νοίϊζθῃ 
αἀ6πὶ Το ἰβίορ θη 65 Ζιν οαδοίϊοη ἅθογ- 
[8586 ἢδ)6, γγὰβ 3η πηᾶ [ζγ 5310} ννϑ- 
ηἷρ Δ Δῃγβο Θ᾽ ΠΟ Ἰκοῖὶ Πδί, ἀπα δυοῇ 
ἴῃ ἀθιὴ Ἄγ εσκο β6]ρ8ὶ ϑίηθ [ΠηἰουϑιιΖ-- 
Πρ ἤπαᾶοί, οὗδθὺ 4888 δ᾽ 489 Δ ενκ 
85 ἱγρθηὰ οἰηθη (γα π 6. Ὁ 6 α6Πὶ 
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8 Ἐπεὶ μέντοι Τισσαφέρνης. πολλοῦ ἄξιος βασιλεῖ δόξας 

γεγενῆσϑαι ἐν τῷ πρὸς τὸν ἀδελφὸν ΠΟΛΈΜΩΝ σατράπης χκατε- 

πέμφϑη ὧν τὲ αὐτὸς πρόσϑεν ἤρχε: καὶ ὧν Κῦρος, εὐϑὺς ἠξίου 

τὰς Ἰωνικὰς πόλεις ἁπάσας ἑαυτῷ ὑπηκόους εἶναι. αἵ δὲ ἃ αμα 

μὲν ἐλεύϑεραι βουλόμεναι εἶναι, ἅμα δὲ φοβούμενοι τὸν Τισ- 
σαφέρνην, ὅτι Κῦρον, ὅτ᾽ ἔξη, ἀντ᾽ ἐκείνου ἡρημέναι ἦσαν, 
εἰς μὲν τὰς πόλεις οὐκ ἐδέχοντο αὐτὸν. εἰς “ακεδαίμονα δὲ 
ἔπεμπον πρέσβεις, καὶ ἠξίουν, ἐπεὶ πάσης τῆς Ἑλλάδος προ- 
στάται εἰσὶν, ἐπιμεληϑῆναι καὶ σφῶν τῶν ἐν τῇ ᾿4σία Ἐλλή- 
νῶν, ὅπως ἥτε χώρα μὴ δῃοῖτο αὐτῶν καὶ αὐτοὶ ἐλεύϑεροι 

4 εἶεν. οἵ οὖν Πακεδαιμόνιοι πέμπουσιν αὐτοῖς Θίβρωνα ἄρμο- 
στὴν, δόντες στρατιώτας τῶν μὲν νεοδαμωδῶν εἰς χιλίους, 
τῶν δὲ ἄλλων Πελοποννησίων εἰς τετρακισχιλίους. 
δ᾽ ὁ Θίβρων καὶ παρ᾽ ᾿Αϑηναίων τριακοσίους ἱππέας, εἰπὼν 
ὅτι αὐτὸς μισϑὸν παρέξει. οἱ δ᾽ ἔπεμψαν τῶν ἐπὶ τῶν τριά- 
κοντα ἱἵππευσάντων, νομίξοντες κέρδος τῷ δήμῳ, εἰ ἀποδη- 

ὅ μοῖεν καὶ ἐναπόλοιντο. ἐπεὶ δ᾽ εἰς τὴν ᾿“σίαν ἀφίκοντο, συν- 
ἤγαγε μὲν στρατιώτας καὶ ἐκ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ Ἑλληνίδων 
πόλεων πᾶσαι γὰρ τότε αἱ πόλεις ἐπείϑοντο ὅ,τι “ακεδαιμό- 

ἠτήσατο, 

ΝΑΠΘη. 65 ὙΠοΙηἸβίορθηθ5. Πουδ5ρ8- 
Θθθθη δὶ. ΤΖείζοϑ Ηϊβίον. 11, 9357 
πθὶηΐ, ΤΠ θη βίοσ θη 65. ϑ6ὶ δἷη [16 }0}1ηρ’ 
465 ΧΘΠΌΡΠΟΙ ρον θβοι, πη ον ΝᾺΠῚΘ 
ἀ 6586 ΠΡ 6 ῃ 15 δἷηθ (πη βι 6 Ζοιιριιηρ᾽ νῸΠ 
Ιοἰψίθγοιη ἄθηὴ θυ νουρϑϑοίχί ψγοὺ- 
ἄθη; οἰπθὴ ἀηάογη (τππά δῖοθι ΡΙμ- 

ἰΔΓῸ]} ΤΉΟΥ. 5. 940 6 Δ: Ξενοφῶν 
μὲν γὰρ αὐτὸς ἑαυτοῦ γέγονεν. ἴστο- 
ρέα, γράψας ἃ ἐστρατήγησε καὶ κατ- 

ὥρϑωσε, καὶ Θεμιστογ γένη περὶ τού- 
τῶν συντετάχϑαι. τὸν Συρακούσιον, 
ἵνα πιστότερος ἐὴ διηγούμενος ἕαυ- 
τὸν ὡς ἄλλον, ἑτέρῳ τὴν τῶν λόγων 

δόξαν χαριξόμενος. 
8. ὅτι Κῦρον --- ἦσαν --- Ὠϊο8 

γᾶν θα] πΔ0}} ἀ6ν ΑὨἰκαη (65 ΚΧΠν 
Ϊη ΚΙοΙ μα βίθη ΘΘΒ0Π6}10 Ὃ": ΦἈΠΆΡΣ ΓΟ Ὶς 
καὶ γὰρ ἤσαν αἴ ̓ωνικαὶ “πόλεις Ὑ 
σαφέρνους το ἀρχαῖον ἐκ βασιλέως 
δεδομέναι, τότε δ᾽ ἀφειστήκεσαν πρὸς 
Κῦρον τινα πλὴν Μιλήτου. ΜΕΙ. 
Δηδ}, 1, 9,9. --- αἱρεῖσϑαι Ἰοπιδη 88 
Ῥαγίοὶ εἰ ββοιδομ δυδη Ὑ1,, 8.5. ὝὙἜΙ. 
Ηῤγθᾶ. Ἵ, 108. 

4, νεοδαμωδῶν --- 5.1, 8, 15. 
-- ςἰππευσάντων --- Ὠΐοθα. ΒΙκοΥ, 
1Π,. 4, 91 οδὐννάϊηΐ, ᾶγθ εἴηθ Ηδαυρι- 
ϑίἅιΖθ ἀν ΟἸροΠθὴ σον βοὴ, ΝΆΟΝ 
Τγϑίαβ [ἀν Μαηι. 6. Παιίθ δὴ 5816 
Π80}} Ὑ ου γι ηρ᾽ ἀθὺ Πγοἰβϑϑῖρ᾽ 818 ἀθ πη 
Κυϊορβαϊθηβίθ δηςουηΐ ἀπά ἀἃ5 πη θὴ 
νΟη] δίααί. ρϑΖα δ ΑἸιβυ ἀβίπη βρ οα 
(κατάστασις) νοι ἴπηδὴ πίθον δἷη- 
ΒΘΖΟ ΘΗ. --- ον (ἰοποιϊν ἰδέ ραρειῖν. 
5. δὶιι ΙΥ, 4, 18. - κέρδος τῷ 
δήμῳ --- ἡ ΟἿ ἴὰ Αἰμδα ἅποι πδρῆ 
ΝΘ ἀου που βίθ απο; ἀθι ἀθιμοκυα ἰΒ μὴ 
ΝΥ αβϑιιηρ αἷθ “ΟΠ ρ Ἀν ΟΠ 0118 Ρανίοὶ 
00 ἢ δἴομιο! Ἰηᾶο 1 γνἃΥ. 

ὃ. ἐπεὶ -- ἀφίκοντο --- Δ λῃρ; 
465. ΦἈΠγ08 899 ν. ΟἸνν, -- συνή- 
γαγε μὲν --- Πὰ5 μὲν, ἄσπι [κοΐῃ δὲ 
ΠΣ Ῥῖολ, ἰδ ῬΌΒ] χὰ {Πρ θη. --- πᾶ- 
σαι---ἐἰπιτάττοι --- ὃ80 ἃπ0}} ΑΔ}, 
ΝΙ, 4, 12 χιν Βοζϑίομηιηρ ἀδὺ 8|16:6- 
ν αἰρδη βΡ νυ Δ βομοι Ηρ θη ηΐθ : τῆς 
Ἑλλάδος Λακεδαιμόνιοι. προεστήκα- 
σιν" ἱκανοὶ δέ εἰσι καὶ εἷς ἕκαστος 
“ακεδαιμονίων ἐν ταῖς πόλεσιν ὅ τι 
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3 

νιος ἀνὴρ ἐπιτάττοι. 

ἄπ. 1. 9 

-. » 6 » 

καὶ σὺν μὲν ταύτῃ τῇ στρατιᾷ ὁρῶν 
, ω 3 ω , . 

Θίβρων τὸ ἱππικὸν εἰς τὸ πεδίον οὐ κατέβαινεν, ἡγάπα δὲ εἰ 
δ ΄ Ἵ ΄ ν. ΄ ᾿] ΄ 

ὅπου τυγχάνοι ὧν. δύναιτο ταύτην τὴν χώραν ἀδήωτον δια- 
φυλάττειν. 

͵ ᾿Ὶ 

ἐπεὶ δὲ σωϑέντες οἵ ἀναβάντες μετὰ Κύρου συνέ- 
- ΄ ᾽ Ἂ 2 - 

μιξαν αὐτῷ, ἐκ τούτου ἤδη καὶ ἐν τοῖς πεδίοις ἀντετάττετο τῷ 
Τισσαφέρνει, καὶ πόλεις Πέργαμον μὲν ἕκοῦσαν προσέλαβε 
καὶ Τευϑρανίαν καὶ 4λίσαρναν. ὧν Εὐρυσϑένης τε καὶ Προ- 
κλῆς ἦρχον οἱ ἀπὸ Δημαράτου τοῦ Δακεδαιμονίου" 

3 

ἐκείνῳ ὃ 

αὕτη ἡ χώρα δῶρον ἐκ βασιλέως ἐδόϑη ἀντὶ τῆς ἐπὶ τὴν Ἐλ- 
λάδα συστρατείας" προσεχώρησαν δ᾽ αὐτῷ καὶ Γοργέίέων καὶ 
Γογγύλος, ἀδελφοὶ ὄντες, ἔχοντες ὁ μὲν Γάμβρειον καὶ Παλαι- 
γάμβφειον, ὁ δὲ Μύριναν καὶ Γρυνειον" “δῶρον δὲ χαὶ αὗται 
αἱ πόλεις ἦσαν παρὰ βασιλέως Γογγύλῳ » ὅτι μόνος ̓ βρετριέων 

μηδίσας ἔφυγεν. ἣν. δὲ ὃς ἀσϑενεῖς οὔσες καὶ κατὰ κράτος ὁ 

Θίβρων ἐλάμβανε" “αρισάν γε μὴν τὴν 4ἰγυπτίαν καλουμέ- 

νην, ἐπεὶ οὐκ ἐπείϑετο, περιστρατοπεδευσάμενος ἐπολιόρκει. 

βούλοιτο διαπράττεσθαι. -- στρα- 
τι ἃ --- [)ὰ5 θου ζἄ]] 6 πτιη 80 ΠΙΟά ον 
ΧΙΝ, 86 ἄθεον 7000 Μαῃη. --- ὁρῶν -- 
τὸ ἴππ ὑκὸν --- ΒοΠποίαον τηϑίηϊ, 65 
βοεὶ τὸ πολέμιον ὨϊηΖιιΖα [ρ᾽6η, ὈΙπάον 
οὐκιᾶσι, ἀὰ οὺ 88}, 4885 861Πη8 
οὕσπεῦ ΠΙΟ Π δ. ΘΟ δον σἂν; 
ΑΌΘΡ ἀἴ65 βϑῃΐ (0011 ἃιι8 6 ΠῚ ο'6δβ8δρ- 
(6 ἰκοϊπθβυγθρθ 80 ΨΟῸὴ 56108ι ΠΘΥΨΟΥ, 
ἀᾶ55 Χοπορποη5 Αυβάγα οι οπη6 Ζ8- 
βείΖ νογβίδηα 10 ννᾶνθ, Ὀθῖη ϑ΄ηη6 
ΠΡ ΘΙΠΘ55Θἢ ἰδί ἀἴ6 Οομ]θοίον ῬΔΙΠΊΘΥΒ 
ὄρρωδῶν, γΊ ΘΠ ΘΙ ΟΠ δὲ την Θ᾽ ΘυἽ ΠΡ ΘΥΕΥ 
Δϑμάογαῃρ, ὀκνῶν 2ὰ 656; γγὶθ ἕ 20 
ὀκνῶν ἤδη τοὺς πολίτας. 

0. οἵ ἀναβάντες - αὐτῷ ---- 
θῖ16 νεγεϊηϊσαπο 465 ΤῊ ΡΓΟΙ τηἱΐ αἰ6- 
561 ἤθϑθυθβ, ψϑ] θη οΥ ἄθη Αμίαρ ρο- 
τῆν “Παιίθ, ἃι8 θη Π᾿θηβίθη. (68 
{Πγα ΚΊβοη οι ΕἸιγβίθη ϑθυ65, ἴῃ ἀθηθ 
65. δ Π18 5 βία, ἴῃ αἴ. βϑίηΐρθη Ζὶ 
ἰγοίθη, "ἴδῃ ἴῃ Ρδιρᾶπιοβ βίαι. Αμδ0. 
ΝΙ, ὁν.1; 8,.24. -- ἐκ τούτου 
ἤδη “ἰς ΝροΝ Βίοάον ΧΙΝ, 86 μαιίθ 
ΤΙ ΓΟ 560 σοῦ ον Μαρποβία θρονί 
πὰ ἀοπ ΕἸη ΟΠ πθεὴ ἀἴδβον Βιαᾶι ἔο- 
βίθυθ 5126 πὶ Βοῦρα ΤῆοΡαχ δηρ ον θ- 
560, 800}} α΄ἴ6 δίαδαι ΤΊΔΙ165, σϊθχ οὶ] 
ΨΘΥΡΘΌ]1Οἢ, θΘΙαρονί, 18 80 ἰβοκῦδί. 
Ῥαμθρ. 144 σδη2Ζ ΤΠ υγάϊθῃ νουῃθονῦὶ, 50 

4455 πιὰ γγΟ ἢ} Δ Π ΘΠ πΊθη αιη, Χρϑηο- 
ΡΒοη πᾶ 6 ΑΒ: ΠἸοἢ αἴ6 θα οαἰοη δίθῃ 
ΤΠαίοη 465 ΤΕΣΡΓΟΩ νϑυβομνσίθρθη, ν]6]- 
Ιθϊοην ἃι15 ρθυβϑμι μον ΑΡποῖριῃηρ,. 
ἢ 8558 οὐ ἄθη ΤΠ] ΡΓΟῺ Π}1 ΑΡ5]1 οῃὶ ἴῃ οἱ- 
ΠΘ6ΠῚ ππν ον πο Πα θη [οι 6 ἀδυβίοῃ!, 
φοὶρὶ 510}: ἃιιοῖ 8. 8 ἴῃ ἀοΥ ΟΜ θγαηρ; 
βϑίηθϑ παρα κίουβ, Υρ]. 2, 7, ψὸ Χϑμο- 
Ῥῃοη νἱθι!οῖοην βοῖηθ. οἰρθηθη Δ ουίθ 
δη γί, -- Ποιᾶγ αίοβ, ΒΟῸΠη (65 
βρανίαηἰβοιθη Κὔηϊρ5 Δυϊβίομ, γγὰν ἀαγο} 
ΚΙΘΟΙΘη65 415. 0 οθθηθάνἰρ. νοὴ 
ἀθν ΠΟΘ ΘΓ Πρ Διι50᾽ ΘΟ] 550 ΜΟΥ 6ῃ, 
Ἰαίι6 ἀαγαιῖ 1, Ἰκοα ἅ πηοὴ νου! α856η παπὰ 
510} Ζιιηι ΠΥ ὰ5 Ἡ γβίαβρὶβ θθσ θη, 468- 
56} ΟΠ ἢ ΧΟΥΧΘΒ 6Γ ἃ ἀριη Ζπρα ραρ θη 
Αγ μθηϊαπα ᾿ορ]οιοίθ, Ποτοὰ. ΥἹ, 

θῦ Ε΄ -- Τοργίων καὶ Γογγύ- 
λὸς --- νοῦ ΧοΠορΠο ἀπὸ Απὰ}. 1], 
ὃ, 8 οὐυγᾶπηΐ, 16 νογγᾶι ογοὶ 465 αοι- 
ΘΎΠ08, αἴ6 ρ] δον πο ΠΡ ορνν ἅ πηΐ νἱγὰ, 
[ἅΠῸ0 ἴῃ. αἴθ Ζο ἀον Ρϑυβουῖθρο; ἀθΓ- 
56 100 Παίίθ. πὸ} ἄθηὶ Ῥαιιβαηϊαθ 85 
Ὁπιθυ πα! 6 τηϊζ ἀ6πὶ ΧεΡχοδ σοαϊθῃί 
Τῆυκγα. 1, 128. )}16 θη φθηδημῃίθη 
Βυΐα θυ βἰηὰ 9} ἀθβ8θὴ ΝΔΟΠΚΟΙΠΙΏΘΗ. 

1. Λάρισαν-- τὴν Αἰγυπτίαν 
--- ΊΘβοὺ Βοίηϑηη6. 50}} ἀν ἄο! ΒΟ ἤθη 
σίδαυ σορΘΡθοὴ 8οῖη, 761} Δηρ 6}Π10 ἀοΥ 
Κορ Κἔγγοβ (οὐἱ ΔΘρΥρΡίου Δηρ  β᾽θα6]0 
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ἐπεὶ δὲ ἄλλως οὐκ ἐδύνατο ἑλεῖν, φρεατίαν τεμόμενος ὑπόνο- 
μὸν ὥρυττεν, ὡς ἀφαιρησόμενος τὸ ὕδωρ αὐτῶν. ὡς δ᾽ ἐκ 
τοῦ τείχους ἐκϑέοντες πολλάκις ἐνέβαλον εἰς τὸ ὄρυγμα καὶ 
ξύλα καὶ λίϑους, ποιησάμενος αὖ χελώνην ξυλίνην ἐπέστη- 
σεν ἐπὶ τῇ φρεατίᾳ. καὶ ταύτην μέντοι ἐκδραμόντες οἵ Δαρι- 
σαῖοι νύχτωρ κατέκαυσαν. δοκοῦντος δ᾽ αὐτοῦ οὐδὲν ποιεῖν, 
πέμπουσιν οἱ ἔφοροι ἀπολιπόντα “άρισαν στρατεύεσϑαι ἐπὶ 
Καρίαν. 

Ἐν Ἐφέσῳ δὲ ἤδη ὄντος αὐτοῦ, ὡς ἐπὶ Καρίαν πορευσο- 
μένου, 4ερκυλίδας ἄρξων ἀφίκετο ἐπὶ τὸ στράτευμα, ἀνὴρ 
δοχῶν εἶναι μάλα μηχανητικός᾽ καὶ ἐπεκαλεῖτο δὲ Σίσυφος. 
ὁ μὲν οὖν Θίβρων ἀπῆλϑεν οἴκαδε καὶ ξημιωϑεὶς ἔφυγε" κατη- 

γόρουν γὰρ αὐτοῦ οἵ σύμμαχοι ὡς ἐφείη ἁρπάξειν τῷ στρατεύ- 
θματι τοὺς φίλους. ὁ δὲ Δερκυλέδας ἐπεὶ παρέλαβε τὸ στρά- 
τευμα, γνοὺς ὑπόπτους ὄντας ἀλλήλοις τὸν Τισσαφέρνην καὶ 
τὸν Φαρνάβαξον, κοινολογησάμενος τῷ Τισσαφέρνει ἀπήγα- 
γεν εἰς τὴν Φαρναβάζου χώραν τὸ στράτευμα, ἑλόμενος ϑατέρῳ 
μᾶλλον ἢ ἅμα ἀμφοτέροις πολεμεῖν. ἦν δὲ καὶ πρόσϑεν ὁ Ζ1:ερ- 
κυλέδας πολέμιος τῷ Φαρναβάξῳ᾽ ἁρμοστὴς γὰρ γενόμενος ἐν 
᾿Αβύδῳ ἐπὶ Πυσάνδρου ναυαρχοῦντος, διαβληϑεὶς ὑπὸ Φαρ- 

μιαίι6. Κυτορ. ὙΠ, 1, 46. --- φρεα- ἀνδρῶν. ΑπάροΥβ ἘΡΠΟΡΟΒ Βεὶ ΑἰΒοι. 
τίαν --- ὥρυττεν --- ἘΓ στρ οἴηθῃ 
ΒΙΓΚΉΠΘηΒΟΠΔΟἢ ἀπ νοὴ ἀθιηβ6! 6 ὴ. ἃ 118 
δἰηθὴ ἀπο ΙΓ Ἰβοῆθη αϑηρ', ἡ ΟΠ ον 16- 
ἀθη[4}18 πο ἀογ ἴῃ ἀἷὸ δίααι ἔ Πεθη θη 
Δ Αβϑϑθιυ]οϊίαηρ ρ'θ ἤθη πὰ 8118 ἀἰθβοὺ 
(4ἃ5 Δ 856. ΔΓ οἰ θη 8016. Εβ ἰϑί ἀθηι- 
πδο}) ὑπόνομον Α]8 Αθοι8. οἰπμθ8 5Ὁ- 
βίδηιἶν8. Δ] ρὶρ᾽ νοὴ ὥρυττεν. ΔηΖα- 
56 }6, μῖθ Τηῦκγά, ΠΠ, 76 ὑπόνομον 
ἐκ τῆς πόλεως ὀρύξαντες. Εἴηο γοῖ- 
Β᾽ηάπηρ; ἀϊθβοθ Δ ουίθβ ἃ15 Δα]θοίῖν 
πϊὺ φρεατίαν ρϑιἰαί(οι, οἰ ΠΠ18] ἀθὺ ϑἴμη 
ὨΪΟηΐ, Δηαἀνουβοὶίβ ἀθαίοὶ 488 Ῥανοὶρ. 
Δουίβιϊ δ} αἀἴο ΝΟ] μά πηρ 468 τέμνε- 
σϑαι, ἀὰ5 Ππιρονθοι ἃ  οἷη Εονιβοίζθη 
465 ὀρύττειν, -- πέμπουσιν -- 
5ΟΠ οι ἀπᾷ 4586} 6 Ι͂Θ ἢ] 6 ἢ. 

γβ6!. τὰ 4, 27. 
8. ἀφίκετο --- ἰῃχ Ηουθϑί 399 ν. 

Οἢν. -- Σίσυφος --- ἀοὺ ἃ]8 Μαβίου 
νου ΝΒ] ρθη Ποῖ Ὀοἰκαμηΐθ ΚΟΥ Ϊη - 
{ΠΊ80}6 ΗδΡοΒ. Ηοῃι. 1]. ξ, 169 ἐνϑα δὲ 
Σίσυφος ἔσχεν ὃ κπέρδιστος γένετ᾽ 

ΧΙ 5. 600} ἐκαλεῖτο δὲ καὶ Ζερκχυ- 
λίδας ὃ “ακεδαιμόνιος Σκχύφος, ὥς 
φησιν Ἔφορος ἐν τῇ ὀκτωχαιδεκάτῃ 
λέγων οὕτως" “ακεδαιμόνιοι ἀντὶ 
Θίβρωνος “ερκυλίδαν ἔπεμψαν, εἰς 
τὴν ᾿Ασίαν, ἀκούοντες ὅτι πάντα 
πράττειν εἰώϑασιν οὗ περὶ τὴν ̓ ᾿σίαν 
βάρβαροι μετὰ ἀπάτης καὶ δόλου. 
διόπερ Δερκυλίδαν ἔπεμψαν, ἥκιστα 
νομίξοντες ἐξαπατηϑήσεσϑαι" ἣν γὰρ 
οὐδὲν ἐν τῷ τρόπῳ λακωνικὸν οὐδ' 
ἁπλοῦν ἔχων, ἀλλὰ πολὺ τὸ πανοῦρ- 
γον καὶ τὸ θηριῶδες. διὸ καὶ Σκύ- 
ϑὸν αὐτὸν οἵ “ακεδαιμόνιοι προσ- 
ηγόρευον. -- ἁρπάξειν --ι θετδὰ- 
"θη, θ6ὺ Αροιϑ, 80. ἅπ0}} ΑΠΔΡ. 1, 2, 
217, νὶθ βοηϑὶ θεοὶ λήξεσϑαι, ἄγειν καὶ 
φέρειν. 

9. ἁρμοστὴς -- ναυαρχοῦν- 
τος ---- ἰὼ . 407..8.}1, ὅ, 1. ΝαἧΟδ 
ΤΗυκγά. ὙΠ], 61 νὰν οι κυ ἀα8 800} 
ἴηι . 411 418 Ἠαυηηοβί ἰῃ Αργάοβ. Υβὶ. 
ΑὨδΌ. Υ, 6, 24. 
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ναβάξου, ἐστάϑη τὴν ἀσπίδα ἔχων, ὃ δοκεῖ κηλὶς εἶναι τοῖς 
σπουδαίοις Πακεδαιμονέων᾽ ἀταξίας γὰρ ξημίωμά ἐστὶ. καὶ 

διὰ ταῦτα δὴ πολὺ ἤδιον ἐπὶ τὸν Φαρνάβαξον ἤει. καὶ εὐθὺς 10 
μὲν τοσούτῳ διέφερεν εἰς τὸ ἄρχειν τοῦ Θίβρωνος ὥστε παρή- 
γαγε τὸ στράτευμα διὰ τῆς φιλίας χώρας μέχρι τῆς Φαρναβά- 
ἕου Αἰολίδος οὐδὲν βλάψας τοὺς συμμάχους. 

Ἢ δὲ Αἰολὶς αὕτη ἣν μὲν Φαρναβάξου, ἐσατράπευε δὲ 
αὐτῷ ταύτης τῆς χώρας, ἕως μὲν ἔξη, Ζῆνις Ζαρδανεύς" 
ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος νόσῳ ἀπέϑανε, παρασκευαξομένου τοῦ Φαρ- 
ναβάξου ἄλλῳ δοῦναι τὴν σατραπείαν, Μανία ἡ τοῦ Ζήνιος 
γυνὴ, Ζαρδανὶς καὶ αὐτὴ, ἀναξεύξασα στόλον καὶ δῶρα λα- 
βοῦσα ὥστε καὶ αὐτῷ Φαρναβάξῳ δοῦναι καὶ παλλακίσιν αὐὖ- 
τοῦ χαρίσασϑαι καὶ τοῖς δυναμένοις μάλιστα παρὰ Φαρναβάξῳ, 

ἐπορεύετο. ἐλϑοῦσα δ᾽ εἰς λόγους εἶπεν ; Ὦ Φαρνάβαξε. δΙ1: 

ἀνήρ σοι ὁ ἐμὸς καὶ τἄλλα φίλος ἣν καὶ τοὺς φόρους ἀπεδίδου. 

ὥστε σὺ ἐπαινῶν αὐτὸν ἐτίμας. ἣν οὖν ἐγώ σοι μηδὲν χεῖρον 
ἐκείνου ὑπηρετῶ, τί σε δεῖ ἄλλον σατράπην καϑιστάναι; ἣν 
δέ τί σοι μὴ ἀρέσκω, ἐπὶ σοὶ δήπου ἔσται ἀφελομένῳ ἐμὲ ἄλλῳ 
δοῦναι τὴν ἀρχήν. ἀκούσας ταῦτα ὁ Φαρνάβαξος ἔγνω δεῖν 15 
τὴν γυναῖκα σατραπεύειν. ἡ δ᾽ ἐπεὶ κυρία τῆς χώρας ἐγένετο, 
τούς τε φόρους οὐδὲν ἧττον τἀνδρὸς ἀπεδίδου, καὶ πρὸς τού- 
τοις. ὁπότε ἀφικνοῖτο πρὸς Φαρνάβαξον, ἀεὶ ἦγε δῶρα αὐτῷ, 
καὶ ὁπότε ἐκεῖνος εἰς τὴν χώραν καταβαΐένοι, πολὺ πάντων 
τῶν ὑπάρχων κάλλιστα καὶ ἥδιστα ἐδέχετο αὐτὸν, καὶ ἅς τε 18 
παρέλαβε πόλεις διεφύλαττεν αὐτῷ καὶ τῶν οὐχ ὑπηκόων 
προσέλαβεν ἐπιϑαλαττιδίας “άρισαν τε καὶ ᾿Ζμαξιτὸν καὶ Κο- 
λωνάς, ξενικῷ μὲν Ἑλληνικῷ προσβαλοῦσα τοῖς τείχεσιν, αὐτὴ 
δ᾽ ἐφ᾽ ἁρμαμάξης ϑεωμένη᾽ ὃν δ᾽ ἐπαινέσειε, τούτῳ δῶρα 
ἀμέμπτως ἐδίδου, ὥστε λαμπρότατα τὸ ξενικὸν κατεσκευά- 

10. Ζήνιος --- ἰοπίδομδν ἀδποίίν, 
Δ0 ἢ νοπ ἀθη Αἰ κου οὶ πἰοῃΐ δἰι1- 
5οῆθηῃ Νδηθη δηροναπαί Απ80.1, 2,12 
Συεννέσιος, ΑΒ 651}. Ὁ. 18 Κρεύσιος, 
ΤΕυκγά, 1, 64 Ἄφύτιος, ιν, 107 Γοά- 
ξῖος. -- ὥᾧστε-- δοῦναι -- Αῃ 
αἴθ Βεάοαίαπρ, ἸηίΘΥ ἀογΥ Βοάαϊη- 
5: ἢ ρ'“΄, 5:0). 850} 6556 η8 θθάοιίοί 
ὥστε ἴον ,, πὶ ἀθι αοἀ ἀπ Κα“, 
450 πθῦθῃ ἀδὺ νογϑιβο θβθίζίθη ΒοΙρα 

ΧΕΝΟΡΗ. ΗΙΞΒΞῚΤ. 6Ε. 1. 

810). ἀ16. θΘα βίο οί; 50. Δ00} ΠΠ, 4, 
8: ΚΝ, 4,2. Μρ]. “σὰ ὟἹ, ὅ, 4: 

18. Π᾽Ὶ6 Ποὺ νῖθ 88 10 --- 7 ρε- 
ΠδηΠίθ ἢ διᾶασίο ΙἸερθη ἱπὴ ἰγο ΒΟ ἢ 
Τ1,8π46. --- ὃν δεν ἐδ τὰ ον 
τῷ --- 6ὺ Βεἰδιϊνϑαίζ βγμᾶ]ξ ἀστοῇ αἷ6 
ΒΘ! Πππρ' νοῦ ἀ6Π1 Π) Θπ]οβίγίϊσαη οΥῦϑ- 
Βθύθη Νδομάγποκ. 6]. 5. 21. ΥΙ1,4,9; 
ὅ..11. 

ὔι 
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ὅατο. συνεστρατεύετο δὲ τῷ Φαρναβάξῳ καὶ ὁπότε εἰς Μυ- 
ῃ “᾿ » ᾽ ͵ τα ι , ΄ Ἄ 

σοὺς ἡ Πισίδας ἐμβαλοι. οτι τὴν βασιλέως χῶραν κακουργοῦυ- 

σιν. ὥστε καὶ ἀντετίμα αὐτὴν μεγαλοπρεπῶς ὃ Φαρνάβαζος 
ι4 καὶ σύμβουλον ἔστιν ὅτε παρεκάλει. ἤδη δ᾽ οὔσης αὐτῆς ἐτῶν 

, ,ὕ 3 9» . πλέον ἢ τετταράκοντα, Μειδίας, ϑυγατρὸς ἀνὴρ αὐτῆς ὧν, 
γι Ἅ 

ἀναπτερωϑεὶς ὑπό τινων ὡς αἰσχρὸν εἴη γυναῖκα μὲν ἄρχειν, 
αὐτὸν δ᾽ ἰδιώτην εἶναι, τοὺς μὲν ἄλλους μάλα φυλαττομένης 
αὐτῆς. ὥσπερ ἐν τυραννίδι προσῆκεν, ἐκείνῳ δὲ πιστευούσης 
καὶ ἀσπαξομένης ὥσπερ ἂν γυνὴ γαμβρὸν ἀσπάξοιτο, εἰσελ- 
ϑὼν ἀποπνίξαι. αὐτὴν λέγεται. ἀπέκτεινε δὲ καὶ τὸν υἱὸν αὖ- 
τῆς, τό τε εἶδος ὄντα πάγκαλον χαὶ ἐτῶν ὄντα ὡς ἑπτακαίδεκα. 

Ιιῦ ταῦτα δὲ ποιήσας Σκήψιν καὶ Γέργιϑα ἐχυρὰς πόλεις κατέσχεν, 

ἔνϑα καὶ τὰ χρήματα μάλιστα ἣν τῇ Μανία. αἵ δὲ ἄλλαι πόλεις 

οὐκ ἐδέχοντο αὐτὸν, ἀλλὰ Φαρναβάξῳ ἔ ἔσωξον αὐτὰς οἱ ἐνόν- 
, 2 ἢ , ς Ψ. ͵ - " 

τὲς φρουροί. ἐκ δὲ τουτου ὁ Πειδίας πέμψας δῶρα τῷ Φαρνα- 

βάξωῳ ἠξίου ἔχειν τὴν χώραν ὥσπερ ἡ Μανία. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο 
’ “ ᾿ ᾿᾽ 3 ἫἋ 3 Ἁ ᾽ Α Α 3 " ᾽ , ΄ 

φυλάττειν αὐτὰ, ἔστ᾽ ἂν αὑτὸς ἐλϑῶν σὺν αὐτῶ ἐκείνῳ λαβῃ 
᾿ -»" Ἂ 3 Ἁ Ἣ “-" » ’ Ὶ ᾿ Υ , 

τὰ δῶρα᾽ οὐ γὰρ ἂν ἔφη ξζὴν βουλεσϑαι μη τιμώρησας Μανία. 
Ν ῇ -" » - 3 

ιθὁ ὃὲ Ζερκυλίδας ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἀφικνεῖται, καὶ εὐϑὺς 
- , Α 

μὲν ἐν μιᾷ ἡμέρα “άρισαν καὶ ᾿“μαξιτὸν καὶ Κολωνὰς τὰς ἐπι- 
ϑαλαττίους πόλεις ἑχούσας παρέλαβε᾽ πέμπων δὲ καὶ πρὸς 

τὰς Αἰολίδας πόλεις ἠξίου ἐλευϑεροῦσϑαί τε αὐτὰς καὶ εἰς τὰ 

τείχη δέχεσϑαι καὶ συμμάχους γίγνεσϑαι. οἵ μὲν οὖν Νεαν- 
δρεῖς καὶ Ἰλιεῖς καὶ Κοκυλῖται. ἐπείϑοντο᾽ καὶ γὰρ οἵ φρου- 

» Ὡ ᾽ 3 τ ᾽ ΡΣ ψ. πα 2 , 
ροῦυντὲς ἤλληνες εν αὑταῖς. ἐπεὶ ἡ Μανία ἀπέϑανεν. οὐ πανυ 

ὃν Ἄ πὰ οὐ » ’ ᾽ - , 
ι7τι καλῶς περιείποντο᾽ ὁ δ᾽ ἐν Κεβρῆνι. μάλα ἰσχυρῶ χωρίω. 

τὴν φυλακὴν ἔχων, νομίσας. εἰ διαφυλάξειε Φαρναβάξῳ τὴν 
7 - Ἥ δ 2 ᾿ 3 ΠῚ , Ἁ , 

πόλιν, τιμηϑῆναι αν ὑπ ἐκείνου, οὐκ ἐδέχετο τὸν Ζερκυλίδαν. 

ὁ δὲ ὀργιξόμενος, παρεσκευάζετο προσβάλλειν. ἐπεὶ δὲ ϑυο- 
μένῳ αὐτῷ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερὰ τῇ πρώτῃ, τῇ ὑστεραίᾳ πάλιν. 
ἐϑύετο. ὡς δὲ οὐδὲ ταῦτα ἐκαλλιερεῖτο, πάλιν τῇ τρίτῃ" καὶ 
μέχρι τεττάρων ἡμερῶν ἐκαρτέρει ϑυόμενος, μάλα χαλεπῶς 
φέρων" ἔσπευδε γὰρ πρὶν Φαρνάβαξον βοηϑῆσαι ἐγκρατὴς 

14, πλέον --- 5. χὰ ΙΝ, ὅ, 4. Τα δέχεσϑ'αι --- πᾶν! αὐτόν. 
15. Γέργιϑα -- ἀρ μὴν ἡ 17. ἐγίγνετο --α νοι Θρίδνι, ρἴϊη- 

Γέργις Ὑ]0 5 10, 50η8. 800} τὰ Γέρ- 5ι10; διιβίψ!! θη, οὶ. ὃ, 7; ΙΝ, 7, 2; 
γιϑα, αἵ ταὐὰ οἵ Γέργιϑες. ὃ, 86. 
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γενέσϑαι πάσης τῆς Αἰολίδος. ᾿4ϑηνάδας δέ τις Σικυώνιος 18 

λοχαγὸς. νομίσας τὸν μὲν ΖΙερκυλίδαν φλυαρεῖν διατρίβοντα, 
ΓΑΡΕΤῚ ΓΑΕ ᾿ Ξ ΝΣ 2 ’ . , 

αὐτὸς δ᾽ ἵκανος εἶναι τὸ υδὼρ ἀφελέσϑαι τοὺς Κεβρηνίους, 

προσδραμὼν σὺν τῇ ἑαυτοῦ τάξει ἐπειρᾶτο τὴν κρήνην συγ- 
χοῦν. οἵ δὲ ἔνδοϑεν ἐπεξελθόντες αὐτόν τε συνέτρωσαν καὶ 
δύο ἀπέκτειναν. καὶ τοὺς ἄλλους παίοντες καὶ βάλλοντες ἀπή- 

λασαν. ἀχϑομένου δὲ τοῦ Δερκυλίδου, καὶ νομίζοντος ἀϑυμο- 
τέραν καὶ τὴν προσβολὴν ἔσεσθαι, ἔρχονται ἐκ τοῦ τείχους 
παρὰ τῶν Ἑλλήνων κήρυκες, καὶ εἶπον ὅτι ἃ μὲν ὁ ἄρχων 

,ὕ 2 δ» ν , 2 ᾿ ᾿ ’ ᾿ πο 
ποιοέη, οὐκ ἀρέσκοι σφίσιν. αὐτοὶ δὲ βουλοιντο σὺν τοῖς Ελ- 

λησι μᾶλλον ἢ σὺν τῷ βαρβάρῳ εἶναι. ἔτι δὲ διαλεγομένων 
αὐτῶν ταῦτα, παρὰ τοῦ ἄρχοντος αὐτῶν ἧκε λέγων ὧ ὅτι ὅσα λέ- 
γοιὲν οἵ πρόσϑεν καὶ αὐτῷ δοκοῦντα λέγοιεν. ὁ οὖν ΖΙερκυ- 
λέδας εὐθὺς ὥσπερ ἔτυχε κεκαλλιερηκὼς ταύτῃ τῇ ἡμέρα, 
ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα ἡγεῖτο πρὸς τὰς πύλας" οἵ δ᾽ ἀναπετάσαν- 

3 ’ Υ͂ Ἁ Ἁ 3 ΝΑ Χ 2 Ἁ 

τες ἐδέξαντο. καταστήσας δὲ καὶ ἐνταῦϑα φρουροὺς εὐϑὺυς 

ἤει ἐπὶ τὴν Σκῆψιν καὶ τὴν Γέργιϑα. ὁ δὲ Μειδίας προσδο- 
- Α . , 4 » δ᾽ ..57 ν , ’, 

κῶν μὲν τὸν Φαρναβαξον, οχνῶν ὃ ἤδη τους πολίτας, περῖροις 

πρὸς τὸν Δερκυλίδαν εἶπεν ὅτι ἔλϑοι ἂν εἰς λόγους. εἰ ὁμήρους 

λάβοι. ὁ δὲ πέμψας αὐτῷ ἀπὸ πόλεως ἑκάστης τῶν συμμάχων 

ἕνα ἐκέλευσε λαβεῖν τουτῶν οποόσους τὲ καὶ ὁποίους βουλοιτο. 

20 

ὁ δὲ λαβὼν δέκα ἐξῆλϑε, καὶ συμμίξας τῷ πάερκθλίθου ἠφώτα : 

ἐπὶ τίσιν ἂν σύμμαχος γένοιτο. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο ἐφ᾽ ὧτε τοὺς 
πολίτας ἐλευϑέρους τε καὶ αὐτονόμους ἐᾶν. καὶ ἅμα ταῦτα 

λέγων ἤει πρὸς τὴν Σκῆψιν. γνοὺς δὲ ὁ Μειδίας ὅτι οὐκ ἂν 
δύναιτο κωλύειν βίᾳ τῶν πολιτῶν, εἴασεν αὐτὸν εἰσιέναι. ὃ 
δὲ Ζερκυλέδας θύσας τῇ ̓ Αἀϑηνᾷ ἐν τῇ τῶν Σκηψίων ἀκροπόλει 
τοὺς μὲν τοῦ Μειδίου φρουροὺς ἐξήγαγε, παραδοὺς δὲ τοῖς 
πολίταις τὴν πόλιν, καὶ παρακελευσάμενος, ὥσπερ Ἕλληνας 
καὶ ἐλευϑέρους χρὴ. οὕτω πολιτεύειν, ἐξελϑὼν ἡγεῖτο ἐπὶ τὴν 
Γέργιϑα. συμπροὔπεμπον δὲ πολλοὶ αὐτὸν καὶ τῶν Σκηψίων, 
τιμῶντές τε καὶ ἡδόμενοι τοῖς πεπραγμένοις. ὁ δὲ Μειδίας 

18. ὁ ἄρχων ἃ. ἰ. ὁ τὴν φυλα- 20. ἅμα πιῖϊ ἄθπι Ρανιϊοῖρ σὰ νϑὺ- 
κὴν ἔχων. μἰηάθη: ρ]θῖοὺ) ψἄμγθπα ἃ 865 

ΔΝ ΡΥΘΟΙ ΘηΒ; ΘΌΘΗΒ0 ὃ 22. 
19. ἤκε λέγων -- τῆᾶῃ οὔαῖ-ὀ 21, βέᾳ τῶν πολιτῶν τ-- ἀπόν- 

ἰεὶ τὴς, [6 πᾶ ἃ, Ὑρ]. σὰ 11,1,8; ΥἹ, τῶν τῶν πολιτῶν. --- ὥσπερ ---οὔ- 
ὅ, 28, τῷ --- δον αἴθ ϑίθι!απρ' σι ὃ 18, 

ΠΣ 

21 

22 
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παρεπόμενος αὐτῷ ἠξίου τὴν τῶν Γεργιϑίων πόλιν παραδοῦ- 
ναι αὑτῷ. καὶ ὁ Δερκυλίδας μέντοι ἔλεγεν ὡς τῶν δικαίων 
οὐδενὸς ἀτυχήσοι᾽ ἅμα δὲ ταῦτα λέγων ἤει πρὸς τὰς πύλας 
σὺν τῷ Μειδίᾳ. καὶ τὸ στράτευμα ἠκολούϑει αὐτῷ εἰρηνικῶς 
εἰς δύο. οἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν πύργων καὶ μάλα ὑψηλῶν ὄντων ὁρῶν- 
τὲς τὸν Μειδίαν σὺν αὐτῷ οὐκ ἔβαλλον᾽ εἰπόντος δὲ τοῦ 
Δερκυλίδου, Κέλευσον, ὦ Μειδία, ἀνοῖξαι τὰς πύλας. ἵνα 

ἡγῇ μὲν σὺ, ἐγὼ δὲ σὺν σοὶ εἰς τὸ ἱερὸν ἔλϑω κἀνταῦϑα ϑύσω 
τῇ Αϑηνᾷ, ὁ Μειδίας ὥκνει μὲν ἀνοίγειν τὰς πύλας, φοβού- 

28 μενος δὲ μὴ παραχρῆμα συλληφϑήῇ. ἐκέλευεν ἀνοῖξαι. ὁ δ᾽ ἐπεὶ 
εἰσήηλϑεν., ἔχων αὖ τὸν Μειδίαν ἐπορεύετο πρὸς τὴν ἀκρό- 
πολιν᾽ καὶ τοὺς μὲν ἄλλους στρατιώτας ἐκέλευσε ϑέσϑαι περὶ 

τὰ τείχη τὰ ὅπλα, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ἔϑυε τῇ 
᾿ϑηνᾷ. ἐπεὶ 'δ᾽ ἐτέϑυτο, ἀνεῖπε καὶ τοὺς Μειδίου δορυφό- 
ρους ϑέσϑαι τὰ ὅπλα ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ἑαυτοῦ στρατεύματος, 

24 ὡς μισϑοφορήσοντας᾽ Μειδίᾳ γὰρ οὐδὲν ἔτι δεινὸν εἶναι. ὃ 
μέντοι Μειδίας ἀπορῶν ὅ.τι ποιοίη. εἶπεν. Ἐγὼ μέντοι νῦν 
ἄπειμι, ἔφη, ξένιά σοι παρασχευάσων. ὃ δέ, Οὐ μὰ 4{΄, ἔφη, 
ἐπεὶ αἰσχρὸν ἐμὲ τεϑυκότα ξενίξεσϑαι ὑπὸ σοῦ ἀλλὰ μὴ 

ξενίξειν σέ. μένε οὖν παρ᾽ ἡμῖν" ἐν ᾧ δ᾽ ἂν τὸ δεῖπνον 
παρασχευάζηται. ἐγὼ καὶ σὺ τὰ δίκαια πρὸς ἀλλήλους καὶ 

25 διασκεψόμεϑα καὶ ποιήσομεν. ἐπεὶ δ᾽ ἐχαϑέξοντο, ἠρώτα ὁ 
Δερκυλίδας, Εἰπέ μοι, ὦ Μειδία, ὁ πατήρ σε ἄρχοντα τοῦ 

οἴκου κατέλιπε; Μάλιστα, ἔφη. Καὶ πόσαι σοι οἰκίαι ἦσαν ; 
πόσοι δὲ χῶροι; πόσαι δὲ νομαί; ἀπογράφοντος δ᾽ αὐτοῦ οἵ 

22. παραδοῦναι --- 85 Ζιι ἄθηι 
ΤΠ ηἶ εἶν ἀπθῃ θυ] 6. ϑαθ]οοὶ αὐτὸν 
ἰϑί 0} ψϑρθη Ὧ68 ἀΠγ 1 {6 10 αν νοῦ- 
ΝΥ αὐτῷ, ἃιβ ἀδπὶ 65 οὐ- 
θἄηψί νψοράθῃ Καημ, ψγ ο. 6|48861). ---- 
εἰς δύο --- ΘΙ Ζὰν ΒοΘΖϑιομπππρ ἰδν 

Βιοϊίθ ἀθν αἸϊθάθυ, νυ 4, 18; δ: 
ΠΠ,.4, 20; ἃθ8νὺ δ ΠΟΣᾺ Ζὰν ΒοΖθι πα ηρ 
ΠΡ Τίοϑο, γνῦῖθ βοηϑὶ ἐπὶ τηϊὶ ΕΥ̓ΡΑ 

ἀφδηροιὶν ., 16; Απ8Ρ. ΥἿΙ, 1, 28; Ὀεὶ- 
ἀ65 ΠΘΌΘη οἰπδηᾶον 11, 4, 11 ι. 12, 
οἵ ἀπὸ τῶν πύργων -- ἀϊο ἀυΓ 
ἄρῃ Ταὶ ἄνθη; αἴθ Ρνᾶροϑίιου ἀπὸ 
δῖ ἀπο} βάλλειν νουτηῦσο δἷπου Ασὶ 
Αἰινδοιίοη ΠΘΥΨΟΥβ ΘΓ ΘΠ. ΥΕ], ὕ, 29} 
ΙΥ, 6, 4. Κγτορ. ΥΙ, 4,18 οἵ ἀπὸ τῶν 

πύργων ἡμῖν ἐπαρήξουσι. ΥἹΙ, ὅ, 28. 
-- καὶ μάλα --Ξ3 Β. ΖΦ ὧι. 

ϑὺ; μισϑοφορήσοντας. πᾶπι- 
Π1οἢ θοῖπι Που κΥ  άα5, ἀθηη ἀἴθβϑὺ πᾶ ΠῚ 
ἄθπὶ Μοὶ ἀϊὰ5. 8116 ον αἰῖ, 80 485 810}} 
ἀκ οὐδὲν ἔτι δεινὸν εἶναι ἸιοΐΒ56ι 
Ὠλ155: Μοίαϊαβ πᾶθ6 πἰοῃ 5. τη" Ζίι 
ΒΆΘΗ, 

4. τεϑυκότα ἕξενίξεσϑαι -- 
16. γΡΘ]ο 6. οἷα Ορἕου Ὀγδομίθη, Ρῥῇ6ρ- 
(6. νὴ θη] ΟρΓου Ποῦ ἴἢσ γα πο 
2 ΟΊ Πθὴ., οὐθν πυθηΐρ βίο 5. ἱΠΠ6 
νο ἄδπηὶ ΕἸ ἴβοιθ πη Ζα Π 6 ]6η. ΥρΊ. 
ΙΥ, 8, 14. 
δ. μάλιστα ππ- θεὐαμοπάθ Αηι- 

νοῦ, νῖθ ἅπὸ}} ἄπο πάνυ γε. --- 
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παρόντες τῶν Σκηψίων εἶπον, ᾿ξ ευδεταί δὲ οὗτος, ὦ Ζερκυ- 26 

λέδα. Ὑμεῖς δέ γ᾽, ἔφη, μὴ λίαν μικρολογεῖσϑε. ἐπειδὴ δὲ 
ἀπεγέγραπτο τὰ πατρῷα, Εἰπέ μοι, ἔφη, Μανία δὲ τίνος ἦν; 
οἱ δὲ πάντες εἶπον ὅτε Φαρναβάξον. Οὐκοῦν καὶ τὰ ἐκείνης, 

ἔφη, Φαρναβάξου; Μάλιστα, ἔφασαν. Ἡμέτερ᾽ ἂν εἴη, ἔφη, 
ἐπεὶ κρατοῦμεν" πολέμιος γὰρ ἡμῖν Φαρνάβαξος. ἀλλ᾽ ἡγείσϑω 
τις, ἔφη. ὅπου κεῖται τὰ Μανίας καὶ τὰ Φαρναβάξου. ἡγουμέ- 21 
νων δὲ τῶν ἄλλων ἐπὶ τὴν Μανίας οἴκησιν, ἣν παρειλήφει 
ὁ Μειδίας. ἠκολούϑει κἀκεῖνος. ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλθεν. ἐκάλει, ὁ 
“Ζερκυλίδας τοὺς ταμίας, φράσας δὲ τοῖς ὑπηρέταις λαβεῖν αὐ- 

τοὺς προεῖπεν αὐτοῖς ὡς εἴ τι κλέπτοντες ἁλώσδοιντο τῶν Μα- 
νίας, παραχρῆμα ἀποσφαγήσοιντο. οἱ δ᾽ ἐδείκνυσαν. ὁ δ᾽ ἐπεὶ 
εἶδε πάντα, κατέκλεισεν αὐτὰ καὶ κατεσημήνατο καὶ φύλακας 
κατέστησεν. ἐξιὼν δὲ οὗς εὗρεν ἐπὶ ταῖς ϑύραις τῶν ταξιάρ- 

χων καὶ λοχαγῶν, εἶπεν αὐτοῖς, Μισϑὸς μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, 28 
εἴργασται τῇ στρατιᾷ ἐγγὺς ἐνιαυτοῦ ὀκτακισχιλίοις ἀνδράσιν" 
ἢν δέ τι προσεργασώμεϑα, καὶ ταῦτα προσέσται. ταῦτα δ᾽ 
εἶπε γιγνώσκων ὅτι ἀκούσαντες πολὺ εὐτακτότεροι καὶ ϑερα- 
πευτικώτεφοι. ἔσοιντο. ἐρομένου δὲ τοῦ Μειδίου, Ἐμὲ δὲ ποῦ 
χρὴ οἰκεῖν. ὦ “ιρρυλίδα; ἀπεκρίνατο . Ἔνϑαπερ καὶ δικαιό- 
τατον, ὦ Μειδία, ἐν τῇ πατρίδι τῇ σαυτοῦ Σκήψει καὶ ἐν τῇ 

πατρῴᾳ οἰκίᾳ. 
Ὥ μὲν δὴ ἀπρικυλίδμρ ταῦτα διαπραξάμενος καὶ λαβὼν ἐν 11. 

ὀκτὼ ἡμέραις ἐννέα πόλεις, ἐβουλεύετο ὦ ὅπως ἂν μὴ ἐν τῇ φι- 

λίᾳ χειμάξων βαρὺς εἴη τοῖς συμμάχοις ; ὥσπερ Θίβρων. μηδ᾽ 
αὖ Φαφνάβαξος καταφρονῶν τῇ ἵππῷ κακοΌρ γῇ τὰς Ἑλληνίδας 

πόλεις. πέμπει οὖν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐρωτᾷ πότερον βούλεται 
εἰρήνην ἢ πόλεμον ἔχειν. ὁ μέντοι Φαρνάβαζος νομίσας τὴν 

φεύδεται --- ΡΙΠΊΟΙΘν ἰδὲ ἴῃ ἀον Β6- ὁΠ65 υπᾷ ἀἰθ ϑαίγαρϑη δοῦλοι σ᾽ Θῃηδηηί, 
ἀφαίαηρς ΘΙ ἄρσϑηῃ ἀδ5 Αοίϊν. ψ 61. 1, 1,86. 4Δ.π8}.1,9,29 ; 1|,ὅ, 38. 

20. τένος ἣν --- Βεὶ ἄδη Οτϊθπία- 
Ιπ σα!ίθη αἴθ ΠΠπίθυρ θθηθη 415 Εἰρ θη- 
{ππὰπὶ ἰἤγον Ηθυγθη, 50 6858 τηδῃ 8]5 
οἰηζίρ ἔγοὶ ἀθη Κοπὶρ' ἅπβαι. ΥἹ,}, 12 
οἶδα γὰρ πάντας τοὺς ἐκεῖ ἀνϑρώ- 
πους πλὴν ἕνὸς μάλλον δουλείαν ἢ 
ἀλκὴν μεμελετηκότας. Βατρία. ΗΘ] 6. 
210 τὰ βαρβάρων γὰρ δοῦλα πάντα 
πλὴν ἑνός. ῬΔΠΘΥ ψογά θη. Διο 56 08 
α16 πδομβίθη ΥΥἀγἀθηϊγᾶρον 465 Βοὶ- 

1.1. ὅπως- -κακουργῇ-- ὅπως 
ἰδί Πῖθὺ σιυπᾶοηβί τηϊύ οἰπον ἱπαϊγθοίθη 
Εγαρο ἱπὶ ορίϑίϊνα5 ροίθη 415. θ0η- 
βίγαϊθγι, νσὶθ πᾶ πῇρ᾽ ; 5..}1, ὃ, 18. Κγτορ. 
Π,1.4 βουλευσόμεϑα ὅπως ἂν ἄριστα 
ἀγωνιξοίμεϑα Απδρ. Π|, 1, 17; ἵν, 9, 
14: Νν, 7, 7: ἀδηη τιϊὐ Ἐς ὙΠ: δ 
βαίζθ, ἄθὺ, γψῖθ 8 θ6] Χϑηῃορῇοη, 
ἰγοίζ 465. νογδιυίσθοϑηρθηθη ἢἰδβίουϊ- 
506 Τοηρα8 πὶ ΟὈΠ͵] αποιϊν βίθῃί. 
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Αἰολίδα ἐπιτετειχίσϑαι τῇ ἑαυτοῦ οἰκήσει Φρυγίᾳ, σπονδὰς 
εἵλετο. 

» Ὡςς δὲ ταῦτα ἐγένετο, ἐλϑὼν ὁ 4Δερκυλέδας εἰς τὴν Βιϑυ- 
νίδα Θράκην ἐκεῖ διεχείμαξεν, οὐδὲ τοῦ Φαρναβάζου πάνυ τι 
ἀχϑομένου πολλάκις γὰρ οἱ Βιϑυνοὶ αὐτῷ ἐπολέμουν. καὶ 
τὰ μὲν ἄλλα ὃ ΖΙερκυλίδας ἀσφαλῶς φέρων καὶ ἄγων τὴν Βι- 
ϑυνίδα καὶ ἄφϑονα ἔχων τὰ ἐπιτήδεια διετέλει" ἐπειδὴ δὲ ἦλ- 
ϑον αὐτῷ παρὰ τοῦ Σεύϑου πέραϑεν σύμμαχοι τῶν Ὀδρυσῶν 
ἱππεῖς τε ὡς διακόσιοι καὶ πελτασταὶ ὡς τριακόσιοι. οὗτοι 

στρατοπεδευσάμενοι καὶ περισταυρωσάμενοι ἀπὸ τοῦ Ἑλληνι- 
κοῦ ὡς εἴκοσι στάδια. αἰτοῦντες φύλακας τοῦ στρατοπέδου 

τὸν “ερκυλίδαν τῶν ὁπλιτῶν, ἐξήεσαν ἐπὶ λείαν. καὶ πολλὰ 
8 ἐλάμβανον ἀνδράποδα τε καὶ χρήματα. ἤδη δ᾽ ὄντος μεστοῦ 
τοῦ στρατοπέδου αὐτοῖς πολλῶν αἰχμαλώτων. καταμαϑόντες 

οἵ Βιϑυνοὶ ὅσοι τ᾿ ἐξήεσαν καὶ ὕσους κατέλιπον Ἕλληνας φύ- 
λακας. συλλεγέντες παμπληϑεῖς πελτασταὶ καὶ ἱππεῖς ἅμ᾽ 
ἡμέρᾳ προσπίπτουσι τοῖς ὁπλίταις ὡς διακοσίοις οὖσιν. ἐπειδὴ 
δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο. οἵ μὲν ἔβαλλον. οἱ δ᾽ ἠκόντιξον εἰς αὐτούς. 
οὗ δ᾽ ἐπεὶ ἐτιτρώσκοντο μὲν καὶ ἀπέϑνησκον, ἐποίουν δ᾽ οὐδὲν 
καϑειργμένοι ἐν τῷ σταυρώματι ὡς ἀνδρομήκει ὄντι, δια- 

σπάσαντες τὸ αὑτῶν ὀχύρωμα ἐφέροντο εἰς αὐτούς. οἵ δὲ ἧ 
μὲν ἐκϑέοιεν ὑπεχώρουν, καὶ ῥαδίως. ἀπέφευγον πελτασταὶ 
ὁπλίτας. ἔνϑεν δὲ καὶ ἔνϑεν ἠκόντιζον, καὶ πολλοὺς αὐτῶν 

ἐφ᾽ ἑκάστῃ ἐκδρομῇ κατέβαλλον τέλος δὲ ὥσπερ ἐν αὐλέῳ 
σηκασϑέντες κατηκοντίσϑησαν. ἐσώϑησαν μέντοι αὐτῶν ἀμφὶ 

606 ν ΑἸ 51: 88 7:6. τη 461} ρίαν 
απά ἄν 8. χὰ ΙΝ, 8, 16. --- ἐπιτει- 
χίξειν τοῖν ἀθὴ Ἠαιΐν: οἴπθη [θβίθη 
ΡΙαίΖ Δη!θρθ., νῸὴ (6ΠῚ 115 τη8}) 8ἃἢ- 
ΘΟΥβυ οἶβο ροροη Ἰοιηδη δ γνουγϊο ἢ 
Καηη ; ἀδ Ποὺ {Πρίδῃ Ζιι Ἰ)θηηοβ}ν. ΟΠ ον 8. 
66 οὐκιᾶτι: , ἐπιτείχισμα" τὸ Τειχιξό- 
μενον. κατά τινων χωρίον, ὅϑεν ἣν 
τοὺς ἐπιτειχισϑέντας κακῶς ποιεῖν. 
νρ:.ν, 1, 2. 

2. τὰ μὲν ἄλλα -- Δάν ουθ ΔΙ: ἱ πὶ 
[ΡΥ 6 π.. ΑΠΔΡ. ΤΥ, 8, 20 τὰ μὲν 
ἄλλα οὐδὲν ἣν ὅτι καὶ ἐθαύμασαν. 
- Σεύϑου --- Κύπϊρ ἀον Οάγγβοη 
ἴῃ ΤῊ ΚΙ ἃ ΠῚ Ῥοηΐοθν νρ]. ΙΝ, 8,26 
Απᾶῦρ. ὙΠ, 1, δ; ἀδποὺ ᾿πέραϑεν 

νῸ ἄθν Ἰοηβε ρθη Κῆβιθ 465 Ἦδρ!Π6- 
ΒΡΟΗί. 

3, οἵ μὲν ἔβαλλον --- πᾶν! νοι 
ἄθη ΒΙΔΠν Πΐθυη, ΟΡ Όρθη 85. Ζυνοῖίο 
οἵ δὲ δα αἴ ΠΟΡΙοΝ. Ζὰ θ᾽ ΖίθθῚΙ 
ἰδὶ, -- ὡς ἀνδρομήκει --- ὡς νῖδ 
θ6 1 724} νυ ὄγίθνη,, ππροίδμγ, παρ. Υ,, 
4,12 παλτὸν ὡς ἑξάπηγυ. Κγτορ. νΙ, 
1, 390 δρέπανα ὡς διπήχη. 

4, ὅτι Βοδο θη ἰδὲ (ον Δ ΘΟΙΙ56} ἀδν 
Βα) θοίο : οἵ δὲ (Βιϑυνοὶ) ἡ μὲν 
ἐχϑέοιεν (οἵ “Ἑλληνες) - κατηκον- 
τίσϑησαν (οἵ Ἕλληνες). -- πελτα- 
σταὶ --- Μοὶ} 5'ῖ6 Ἰϑ᾽ ομὲθ ον αὐ - 
ποῦ ψᾶῦδη. ὙοΠ δια! ρὸν ΑΠΔΡ. ΥἹ, 
8, 4 πολλοὶ δὲ διέφυγον πελτασταὶ 
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, { ξ' ΡΣ 
τοὺς πεντεκαίδεκα εἰς τὸ Ελληνικὸν, καὶ οὗτοι, ἐπεὶ εὐϑέως 

ἤσϑοντο τὸ πρᾶγμα, ἀπεχώρησαν ἐν τῇ μάχῃ διαπεσόντες ἀμε- 
λησάντων τῶν Βιϑυνῶν. ταχὺ δὲ ταῦτα διαπραξάμενοι οἱ Βι- ὃ 

-" 32 »-» »Ἥ 

ϑυνοὶ καὶ τοὺς σκηνοφύλακας τῶν Ὀδρυσῶν Θρακῶν ἀπο- 

κτείναντες, ἀπολαβόντες πάντα τὰ αἰχμάλωτα ἀπῆλθον" ὥστε 
οἱ Ἕλληνες, ἐπεὶ ἤσϑοντο, βοηϑοῦντες οὐδὲν ἄλλο εὗρον ἢ 
νεκροὺς γυμνοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ. ἐπεὶ μέντοι ἐπανῆλθον 
οἱ Ὀδρύσαι, ϑάψαντες τοὺς ἑαυτῶν καὶ πολὺν οἶνον ἐκπιόντες 

ἐπ᾿ αὐτοῖς καὶ ἱπποδρομίαν ποιήσαντες, ὁμοῦ δὴ τὸ λοιπὸν 
-Ὁ 5: 2 τοῖς Ἕλλησι στρατοπεδευσάμενοι ἡγον καὶ ἔκαον τὴν Βι- 

ϑυνέδα. ' 
“Ἅμα δὲ τῷ ἦρι ἀποπορευόμενος ὁ ΖΙερκυλίδας ἐκ τῶν Βι- ὁ 

-»- μὴ ἊΣ ͵7 3 - 9 » 9 - 

ϑυνῶν ἀφικνεῖται εἰς “αμψακον. ἐνταῦϑα δ᾽ Ὄντος αὐτοῦ 

ἔρχονται ἀπὸ τῶν οἴκοι τελῶν ᾿΄Αρακός τὲ καὶ Ναυβάτης καὶ 
Ἐ 5 δ 

᾿Αντισϑένης. οὕτοι δ᾽ ἡλϑον ἐπισκεψόμενοι τά τε ἄλλα ὅπως 
." ΨΌ ἋΣ - 2 ,ὕ ᾿ , , -»" ὔ “ 
ἔχοι τὰ ἐν τῇ “σίᾳ, καὶ ΖΙερκυλίδα ἐροῦντες μένοντι ἄρχειν 

καὶ τὸν ἐπιόντα ἐνιαυτόν" ἐπιστεῖλαι δὲ σφίσιν αὐτοῖς τοὺς 
πο Ὡς οὐ ἀν: 

ἐφόρους καὶ συγγκαλέσαντας τοὺς στρατιώτας εἰπεῖν ὡς ὧν 
᾿ ζ 2 , 3 ἘΝ δ΄ Α -" 2 «ἡ 2 ς., 

μὲν πρόσϑεν ἐποίουν μέμφοιντο αὑτοῖς, οτι δὲ νῦν οὐδὲν ηδέ- 
ἕῳ Ξ -»ἢὋ » πὰ ᾽ 

κουν, ἐπαινοῖεν" καὶ περὶ τοῦ λοιποῦ χρόνου εἰπεῖν ὅτι ἣν 
9 - “" 

μὲν ἀδικῶσιν, οὐκ ἐπιτρέψουσιν᾽ ἣν δὲ δίκαια περὶ τοὺς συμ- 
μάχους ποιῶσιν, ἐπαινέσονται αὐτούς. ἐπεὶ μέντοι συγκαλέ- ἢ 
όαντες τοὺς στρατιώτας ταῦτ᾽ ἔλεγον, ὁ τῶν Κυρείων προε- 
δ ᾿ ὑπ ’ ᾿ψ“Χλ᾽ δ΄. ὃ 4 ὃ ΄ 6 Ξι 
τηκὼς ἀπεκρίνατο, , ὦ ἄνδρες “ακεδαιμόνιοι, ἡμεῖς 

»] -Ο- "» ὔ 

μέν ἐσμεν οἵ αὐτοὶ νῦν τε καὶ πέρυσιν" ἄρχων δὲ ἄλλος μὲν 
» »᾿, Α ᾿ "2 ν 5 , -» -»" Ἁ ᾿ 

νῦν. ἄλλος δὲ τὸ παρελθὸν. τὸ οὖν αἴτιον τοῦ νῦν μὲν μὴ 

ἐξαμαρτάνειν. τότε δὲ, αὐτοὶ ἤδη ἱκανοί ἐστε γιγνώσκειν. 
συσκηνούντων δὲ τῶν τε οἴκοϑεν πρέσβεων καὶ τοῦ Ζερκυ- 8 

’, ’ - 
; 

λέδα. ἐπεμνήσϑη τις τῶν περὶ τὸν "άρακον ὅτι καταλελοίποιεν 
πρέσβεις τῶν Χερρονησιτῶν ἐν “ακεδαίμονι. τούτους δὲ λέἕ- 

᾽ ς - 

γειν ἔφασαν ὡς νῦν μὲν οὐ δύναιντο τὴν Χερρόνησον ἐργά- 

ὄντες ὁπλίτας. Ὑὶ]. ΙΥ, ὅ, 15. -- 6. ἅμα τῷ ἦρι -- ἀε5 741|γ68 
καὶ οὑτοι--΄ἀἀπὰ τχαῦ ἀ 165 6. --- 398 ν. (ἢν, --- ὧν --- ορὸη ἀ65- 
ἐπεὶ εὐϑέως --- νἱἷῖε 5βοπβὶ ἐπεὶ 56ῃ; 46} Θδποιϊν "οἱ μέμνφεσϑαι 5ίαιί 
ταχύ --Ξ υἱὲ ργηίηιη. 465 Δοοιβ, (δῦ ὅδοῃθ, νῖθ μοὶ ἄθῃ 

ῦ. πολὺν οἷνον --- Ὀῖ6 ΤΊΙΆΚοΙ ὙοΥθῖ5 ἀον Αἴδοίθ, 70 ὅ8016 1, 8. 
βἰπᾶ ἴῃγον ΤΎαΚβιο πγθροη θοὶ ἀπ 7. προεστηκὼς --- νἱ 6] 6ἰοἢ! Χο- 
ΑἸίθη ὈοΥ οἢ μοί, ΠΟΡΠΟῺ 586]05., Μα]. 1, 0. 



104 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ξεσϑαι᾿ φέρεσϑαι γὰρ καὶ ἄγεσϑαι ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν" εἰ δ᾽ 
ἀποτειχισϑείη ἐκ ϑαλάττης εἰς ϑάλατταν, καὶ σφίσιν ἂν γὴν 
πολλὴν καὶ ἀγαϑὴν εἶναι ἐργάξεσϑαι καὶ ἄλλοις ὁπόσοι βού- 
λοιντὸ “ακεδαιμονίων᾽ ὥστ᾽ ἔφασαν οὐκ ἂν ϑαυμάξειν, εἰ 

καὶ πεμφϑείη τις “ακεδαιμονίων ἀπὸ τῆς πόλεως σὺν δυνά- 
φμει ταῦτα πράξων. ὃ οὖν Δερκυλίδας πρὸς μὲν ἐκείνους οὐκ 
εἶπεν ἣν ἔχοι γνώμην ταῦτ᾽ ἀκούσας, ἀλλ᾽ ἀπέπεμψεν αὐτοὺς 
ἀπ᾿ Ἐφέσου διὰ τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ἡδόμενος ὅτι ἔμελ- 
λον ὄψεσϑαι τὰς πόλεις ἐν εἰρήνῃ εὐδαιμονικὼῶς διαγούσας. οἵ 
μὲν δὴ ἐπορεύοντο. ὁ δὲ Ζερκυλέδας ἐπειδὴ ἔγνω μενετέον 
ὄν, πάλιν πέμψας πρὸς τὸν Φαρνάβαξον ἐπήρετο πότερα βού- 
λοιτο σπονδὰς ἔχειν καϑάπερ διὰ τοῦ χειμῶνος ἢ πόλεμον. 
ἑλομένου δὲ τοῦ Φαρναβάξου καὶ τότε σπονδὰς, οὕτω κατα- 
λιπὼν καὶ τὰς περὶ ἐκεῖνον πόλεις φιλίας ἐν εἰρήνῃ διαβαίνει 
τὸν Ἑλλήσποντον σὺν τῷ στρατεύματι εἰς τὴν Εὐρώπην. καὶ 
διὰ φιλίας τῆς Θράκης πορευϑεὶς καὶ ξενισϑεὶς ὑπὸ Σεύϑου 

10 ἀφικνεῖται εἰς Χερρόνησον. ἣν καταμαϑὼν πόλεις μὲν ἕνδεκα 
ἢ δώδεκα ἔχουσαν, χώραν δὲ παμφορωτάτην καὶ ἀρίστην οὖ- 
σαν, κεκακωμένην δέ, ὥσπερ ἐλέγετο, ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν, ἐπεὶ 
μετρῶν εὗρε τοῦ ἰσϑμοῦ ἑπτὰ καὶ τριάκοντα στάδια, οὐκ ἐμέλ- 
λησεν, ἀλλὰ ϑυσάμενος ἐτείχιξε. κατὰ ; μέθη διελὼν τοῖς στρα- 

τιώταις τὸ χωρίον᾽ καὶ ἀϑλα αὐτοῖς ὑποσχόμενος δώσειν τοῖς 
πρώτοις ἐκτειχίσασι, καὶ τοῖς ἄλλοις ὡς ἕκαστοι ἄξιοι εἶεν, 

ἀπετέλεσε τὸ τεῖχος ἀρξάμενος ἀπὸ ἠρινοῦ χρόνου πρὸ ὀπώ- 
ρας. καὶ ἐποίησεν ἐντὸς τοῦ τείχους ἕνδεκα μὲν πόλεις, πολ- 

8. φέρεσϑαι --- Νδοι ΑΠδ80. 1, 
9, 4 πᾶϊ(οη αἴθ ΤΉγΑ ΚΟΥ αἰ Εἴη - 
ΠΟ ΟἿ (65 Πα η65. θΘΡΆ θ6ὴ ὙΜΠΡΗ, 
-- ϑαυμάξζειν --ὁ5 ὈΠρΡΟΓ 58 

νου ἄθι Αὐϑάνἤοϊκθα. φιλέαρ ἀπὰ ἐν 
εἰρήνῃ Βομδῖπί ἄθὺ οἷπθ, 8 πὶ πιθὶϑίθῃ 
0} ἀθὺ. οὐϑίθ ἀθονῇἀβοὶα Ζὰ 5θΐη. 
Δ δἰβῖτο βοῦν φιλέας πόλεις, ἀϊθ ἄθη 

"65, ΥΕ]. σὰ ἢ, 9, ὅ9. Παἰκοαδιηοπίογ. οἰ γοαπάθίθη ϑιδαί,. 
9. ἀπ᾿ Ἐφέσου -- δὰ θεοικγ- 10. ἕνδεκα ἢ δώδεκα --- πδοἢ- 

"1485 ἴῃ Τιἀπηρβᾶῖκοβ 416 ἀθβαπάίθη γα, ἤθὺ ὈΘΒ  Πηὶ ἄρδεννν ἀἀΠ 6 ν᾽ ἡνΟ ἢ] τἱί 
580. Β0Π θην π80}} ΟΓΟίΘ᾽ Β νου απο ὈΙμΔ ΟΥ̓ ἢ δώδεκα ζὰ {Προ α ἰϑί,.. --- 
ἐπ᾽ Ἐφέσου ΘΙ θβθ γϑγάθη Ζὶ πἰΐ8- ἑπτὰ -- στάδια --- Ηετοά. ΥἹ, 86 
856, --- οὕτω --- ἴον πδο} οἴηθηι α6- ρίοθι ἀἴο Βγοϊίο δα 86 Βιαδθίδῃ, ὙΠ 
ηθί. ἅ08., νυνὶ βοηδὺ ψν ΕἸ γι ης, Η, ΝΟ ΙΝ, 11] αὐ 8000 γὅηι. ϑοινι 
68 Νδομβείζοβ ὙΠ,.1, 2. 17, οὐδοῦ Ὧι, Εἶηθ διιθν 8ἃη ἀἴθβοὺ ὅ.6}16 νγᾶν 
ΠΔ ΘΠ "ΘΠ ΘΠῚ Ραγίϊοῖὶρ ἱπὶ Νοπιϊηαιν ΕΝ, βόποη ἐγ πον. νοὰ ΜΙ δ 65. πηὰ πδοἢ- 
4,2, .-- τὰς -- εἰφήμηρ --- ΑΘΠη ΠΟ Ποὺ θΘΥη 15. νοὴ ῬΘΡΚΙ65. ΔῃροΙθρί, 
Πίοάον ΧΠῚ, 2 ὅπως τὰς περὶ “α- 08 ΟΝ] νυῖθάθν ζουβϑίδτὶ ψογάθῃ, 
κεδαιμονίους πόλεις ἀδεῶς πορϑῶσι. Ἠετοά, ἃ. ἃ, 0. ΡΙαίΑτο! ῬΟΥΚΙ, 19, 

ΝΒ ΞΞΈ-ὙΑὖἪ .... ,. -᾿ 
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λοὺς δὲ λιμένας, πολλὴν δὲ κἀγαϑὴν σπόριμον, πολλὴν δὲ 
πεφυτευμένην, παμπληϑεῖς δὲ καὶ παγκάλας νομὰς παντο- 
δαποῖς κτήνεσι. ταῦτα δὲ πράξας διέβαινε πάλιν εἰς τὴν 11 
᾿Δσίαν. 

᾿ἘἘπισκοπῶν δὲ τὰς πόλεις ἑώρα τὰ μὲν ἄλλα καλῶς ἐχού- 

σας, Χίων δὲ φυγάδας εὗρεν ᾿Δταρνέα ἔχοντας χωρίον ἰσχυρὸν, 
καὶ ἐκ τούτου ὁρμωμένους φέροντας καὶ ἄγοντας τὴν Ἰωνίαν, 
καὶ ξῶντας ἐκ τούτου. πυϑόμενος δὲ ὅτι πολὺς σῖτος ἐνὴν 

αὐτοῖς, περιστρατοπεδευσάμενος ἐπολιόρκει᾽ καὶ ἐν ὀχτὼ μησὶ 
παραστησάμενος αὐτοὺς, καταστήσας ἐν αὐτῷ Ζίράκοντα Πελ- 
ληνέα ἐπιμελητὴν, καὶ κατασκευάσας ἐν τῷ χωρίῳ ἔκπλεω 
πάντα τὰ ἐπιτήδεια, ἵνα εἴη αὐτῷ καταγωγὴ, ὁπότε ἀφικνοῖτο, 
ἀπῆλϑεν εἰς ἜἜφεσονί, ἣ ἀπέχει ἀπὸ Σάρδεων τριῶν ἡμε- 
ρῶν ὁδόν]. 

Καὶ μέχρι τούτου τοῦ χρόνου ἐν εἰρήνῃ διῆγον Τισσαφέρ- 12 
νης τε καὶ Δερκυλίδας καὶ οἵ ταύτῃ Ἕλληνες καὶ οἵ βάρβαροι. 
ἐπεὶ δὲ ἀφικνούμενοι πρέσβεις εἰς Μακεδαίμονα ἀπὸ τῶν 
Ἰωνίδων πόλεων ἐδίδασκον ὅτι εἴη ἐπὶ Τισσαφέρνει, εἰ βού- 
λοιτο, ἀφιέναι αὐτονόμους τὰς Ἑλληνίδας πόλεις" εἰ οὖν κα- 

κῶς πάσχοι Καρία, ἔνϑαπερ ὁ Τισσαφέρνους οἶκος, οὕτως ἂν 
ἔφασαν τάχιστα νομίζειν αὐτὸν συγχωρήσειν αὐτονόμους σφᾶς 
ἀφεῖναι" ἀκούσαντες ταῦτα οἵ ἔφοροι ἔπεμψαν πρὸς Ζ;ερκυ- 
λέδαν., καὶ ἐκέλευον αὐτὸν διαβαίνειν σὺν τῷ στρατεύματι ἐπὶ 
Καρίαν καὶ Φάρακα τὸν ναύαρχον σὺν ταῖς ναυσὶ παραπλεῖν. 
οἵ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. ἐτύγχανε δὲ κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον 18 
καὶ Φαρνάβαξος πρὸς Τισσαφέρνην ἀφιγμένος, ἅμα μὲν ὅτι 
στρατηγὸς τῶν πάντων ἀπεδέδειχτο Τισσαφέρνης. ἅμα δὲ 

11. Χίων φυγάδας --- ἴῃ 1. 409 ν. ΟἸγ. --  ν ρΡ. ἔφασαν νομέξειν οὔ- 
Πδίί6 ἀ6ν ϑραγίαπον Κυαίθδιρρί δ ἷπθ 
85 ΟΠΪο5. νϑυίγιθθθηθ ἃυ βίο γί. 8 
Ῥαγίθὶ φυροκρο ἅν ἀπα ἄθγθη αδρ- 
ὯΘΓ ψουίθθθη, ἀἴ6 πὰη 600 Μϑδῃῃ 
βίαγ Καὶ ἤΔ0ῃ} ἀ6πὶ Εἰ δϑιίδηθ ζορθη πηά 
αἴθ Μγμ!6η6 ρορθη θυ. σοίαρθπθ ϑιϑαί 
Αἰάγηθιβ θοβοίζίθη, Ὀίοάον ΧΠῚ, θ8. 
Αποῇ ΠΤ γβᾶπαθυ Πδίΐθ ἤ8Ὸῃ ἄθὺ ΒΟ δομί 
θ61 Αἱροβροίδιηοὶ εἷπθ ΑηΖ8}}} Βύγρϑτ 
ἅ18. ΟΠ ἶο5 νϑγιγίθθθη. --- ξώντας ἐκ 
τούτου πεν δι 128.» 1; 1. 

12. ὀφικνούμενοι -- ἴτῃ , 397 

τως ἂν ταχιστα αὐτὸν συγχωρήσειν. 
Ὅδν Τπῆη. Εαίαν. ταἱϊν ὧν ἱπὶ ροίρηιϊα- 
θη δ΄ίπηθ ἰδὲ πῖομι πᾶπῇρ' ΚΥτορ. 1,6, 2 
ἐνόμιξεν, εἶ τοὺς Μήδους ἀσϑενεῖς 
ποιήσειε, πάντων γε ἂν τῶν πέριξ 
ῥᾳδίως ἄρξειν. Τπακγά. Π, 80 νομέ- 
ζοντὲς, εἰ ταύτην πρώτην λάβοιεν, 
ῥᾳδίως ἂν σφίσι τἄλλα προσχωρή- 
σειν; ἴαβί ἀἴθβθίθοη γογίθ ὙΠ|, 28. 

13. στρατηγὸς τῶν πάντων 
-- 5.1, 8. 
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διαμαρτυρόμενος ὅτι ἕτοιμος εἴη κοινῇ πολεμεῖν καὶ συμμά- 

χεσϑαι καὶ συνεκβάλλειν τοὺς Ἕλληνας ἐκ τῆς βασιλέως ἄλ- 
λως τε γὰρ ὑπεφϑόνει τῆς στρατηγίας τῷ Τισσαφέρνει καὶ τῆς 
“ἰολίδος χαλεπῶς ἔφερεν ἀπεστερημένος. ὁ δ᾽ ἀκούων, Πρῶ- 
τον μὲν τοίνυν. ἔφη, διάβηϑι σὺν ἐμοὶ ἐπὶ Καρίαν, ἔπειτα 

14 δὲ καὶ περὶ τούτων βουλευσόμεϑα. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖ ἦσαν, ἔδοξεν 
αὐτοῖς ἱκανὰς φυλακὰς εἰς τὰ ἐρύματα καταστήσαντας δια- 
βαίνειν πάλιν ἐπὶ τὴν ᾿Ιωνίαν. ὡς δ᾽ ἤκουσεν ὁ ΖΙερκυλέδας 
ὅτι πάλιν πεπερακότες εἰσὶ τὸν Μαίανδρον, εἰπὼν τῷ Φάρακι 
ὡς ὀκνοίη μὴ ὁ Τισσαφέρνης καὶ ὁ Φαρνάβαζος ἐρήμην οὖσαν 
καταϑέοντες φέρωσι καὶ ἄγωσι τὴν χώραν, διέβαινε καὶ αὐτός. 
πορευόμενοι δὲ [καὶ] οὗτοι οὐδέν τι συντεταγμένῳ τῷ στρα- 
τεύματι, ὡς προεληλυϑότων τῶν πολεμίων εἰς τὴν ̓ Εφεσίαν, 
ἐξαίφνης ὁρῶσιν ἐκ τοῦ ἀντιπέρας σκοποὺς ἐπὶ τῶν μνημάτων" 

ιῦ καὶ ἀνταναβιβάσαντες εἰς τὰ παρ᾽ ἑαυτοῖς μνημεῖα καὶ τύρσεις 

τινὰς καϑορῶσι παρατεταγμένους ῇ αὐτοῖς ἦν ἡ ὁδὸς Κᾶράς 
τε λευκάσπιδας καὶ τὸ Περσικὸν ὅσον ἐτύγχανε παρὸν στρά- 
τευμα καὶ τὸ Ἑλληνικὸν ὅσον εἶχεν ἑκάτερος αὐτῶν καὶ τὸ 
ἱππικὸν μάλα πολὺ, τὸ μὲν Τισσαφέρνους ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρατι, 

ιθ τὸ δὲ Φαρναβάξου ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ. ὡς δὲ ταῦτα ἤσϑετο ὁ 
Δερκυλίδας, τοῖς μὲν ταξιάρχοις καὶ τοῖς λοχαγοῖς εἶπε παρα- 
τάττεσϑαι τὴν ταχίστην εἰς ὀκτὼ, τοὺς δὲ πελταστὰς ἐπὶ τὰ 
κράσπεδα ἑκατέρωϑεν καϑίστασϑαι καὶ τοὺς ἱππέας. ὅσους 7ὲ 

17 δὴ καὶ οἵους ἐτύγχανεν ἔχων" αὐτὸς δὲ ἐθύετο. ὅσον μὲν δὴ 
ἦν ἐκ Πελοποννήσου στράτευμα, ἡσυχίαν εἶχε καὶ παρεσκευά- 
ξετο ὡς μαχούμενον᾽ ὅσοι δὲ ἦσαν ἀπὸ Πριήνης τε καὶ ᾿ἅχιλ- 
λείου καὶ ἀπὸ νήσων καὶ τῶν Ἰωνικῶν πόλεων, οἵ μέν τινὲς 
καταλιπόντες ἐν τῷ σίτῳ τὰ ὅπλα ἀπεδίδρασκον" καὶ γὰρ ἦν 
βαϑυς ὁ σῖτος ἐν τῷ Μαιάνδρου πεδίῳ" ὅσοι δὲ καὶ ἔμενον, 

. . 
14. οὗτοι --- οποίον Που κυ] άα5 βαξζων ἐπὶ τὰ πρόσϑεν εὐσχοπώτατα. 

απὰ ΡΠ αγαχ, ἡν ΘΙ που [οἰζίουθ 510} ἢ ]} 
πὶ Τηἀθ Βοίαπα, οὐ ον Πρ οπιθὶη αἶθ 
[κοάπηοηΐϊονυ. --- ὠνηματαὰ τά 
ἐνημεῖα --- ἰοῖ6 γα ηγᾶ]ον, ἀϊο 
ΠΊΔΠ ὙγῸ}}} 415 Δ ανίθη θθηπίΖθι ΚΟΠΗΙΘ. 
τ Δ θ  ὟΙ, Ὁ 19; νῖο Κυτορ. 

γ 9) ὁ Ὃ δὲ Κῦρος ἐπορεύετο ὡς 
ἡδύρκρο τάχιστα, τοὺς ἱππέας μὲν 
πρώτους ἔχων, καὶ πρὸ τούτων διε- 
ρευνητὰς καὶ σκοποὺς ἀεὶ ἀναβι- 

10. ἑκάτερος --- ΤΊΒΒΑρΠΘΥπο5 παπᾶ 
ΡΠ ΑΓ Πα ἃ ΖΟ08. 

16. εἰς ὀκτώ -- 5. σὺ 1, 22. --Ξ 
κράσπεδα --- Καπὴ ψγ 0}}} ἀΐο ΕἸ ἄρ ο] 
(65 ἤθθρθϑ θθάθιίοιι, νγ]8 ἔαρ. ΒῈρ}]. 
6061 ὄχλον πρὸς χρασπέδοισι στρα- 
τοπέδου τεταγμένον; ἅδον ἄδυ Δπ5- 
ἀἄὐπιοκ ἰδὲ ἀθ0 1}. σοβποῆι: ν᾽ δ]! ϑῖοἢς δἰ πὰ 
αἴὸ Αρπάηρο νου Ἠδηθη ΖΘ β ΘΠ 6 ̓ Ὴ 1, 
ψῖο ΤΥ, 60, 10, 
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δῆλοι ἦσαν οὐ μενοῦντες. τὸν μὲν οὖν Φαρνάβαξον ἐξηγγέλ- 18 
λετο μάχεσϑαι κελεύειν" ὃ μέντοι Τισσαφέρνης τό τὲ Κύρειον 
στράτευμα καταλογιξόμενος ὡς ἐπολέμησεν αὐτοῖς καὶ τούτῳ 
πάντας νομίζων ὁμοίους εἶναι τοὺς Ἕλληνας, οὐκ ἐβούλετο 
μάχεσϑαι. ἀλλὰ πέμψας πρὸς Δερκυλίδαν εἶπεν ὅτι εἰς λόγους 
βούλοιτο αὐτῷ ἀφικέσϑαι. καὶ ὁ Δερκυλέδας λαβὼν τοὺς κρα- 
τέστους τὰ εἴδη τῶν περὶ αὐτὸν καὶ ἱππέων καὶ πεζῶν προῆλϑε 
πρὸς τοὺς ἀγγέλους, καὶ εἶπεν, ᾿4λλὰ παρεσκευασάμην μὲν 
ἔγωγε μάχεσϑαι, ὡς ὁρᾶτε᾽ ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνος βούλεται εἰς 
λόγους ἀφικέσϑαι, οὐδ᾽ ἐγὼ ἀντιλέγω. ἂν μέντοι ταῦτα δέῃ 
ποιεῖν, πιστὰ καὶ ὁμήρους δοτέον καὶ ληπτέον. δόξαντα δὲ 
ταῦτα καὶ περανϑέντα, τὰ μὲν στρατεύματα ἀπῆλϑε, τὸ μὲν 
βαρβαρικὸν εἰς Τράλλεις τῆς Καρίας, τὸ δ᾽ Ἑλληνικὸν εἰς 
Δεύκοφρυν, ἔνϑα ἣν ᾿Δρτέμιδός τὸ ἱερὸν μάλα ἅγιον, καὶ 
λίμνη πλέον ἢ σταδίου ὑπόψαμμος ἀέναος ποτίμου καὶ ϑερ-. 
μοῦ ὕδατος. καὶ τότε μὲν ταῦτα ἐπράχϑη᾽ τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 
εἰς τὸ συγκείμενον χωρίον ἦλϑον, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς πυϑέσϑαι 

ἀλλήλων ἐπὶ τίσιν ἂν τὴν εἰρήνην ποιήσαιντο. ὁ μὲν δὴ 4ερκυ- 20 
λέδας εἶπεν, εἰ αὐτονόμους ἐῴη βασιλεὺς τὰς “Ελληνίδας πό- 
λεις, ὁ δὲ Τισσαφέρνης καὶ Φαρνάβαξος εἶπον ὅτι εἰ ἐξέλϑοι 
τὸ Ἑλληνικὸν στράτευμα ἐκ τῆς χώρας καὶ οἵ “ακεδαιμονίων 
ἁρμοσταὶ ἐκ τῶν πόλεων. ταῦτα δ᾽ εἰπόντες ἀλλήλοις σπον- 
δὰς ἐποιήσαντο, ἕως ἀπαγγελϑείη τὰ λεχϑέντα ΖΔερκυλέίδᾳ μὲν 
εἰς Ἰακεδαίμονα, Τισσαφέρνει δὲ ἐπὶ βασιλέα. 

Τούτων δὲ πραττομένων ἐν τῇ ̓ 4σίᾳ ὑπὸ Δερκυλίδα, 4α- 
κεδαιμόνιοι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον, πάλαι ὀργιξόμενοι τοῖς 
λείοις καὶ ὅτι ἐποιήσαντο συμμαχίαν πρὸς ᾿Αϑηναίους καὶ 

ϑαιζΖ νυνῖγα 8 29 τἷιν νονἄπάθνιον. ὕοη- 
βϑίγαοίί ἢ οτιβεβθίσί. γΕ Ζι01.8,185: 
Π, 8, 28; ὙΠ], ὅ, 18. Κυτορ, ΙΝ, 2: 8 
ἐννοηϑέντες δὲ. -- ταῦτα ἐνθυμουμέ- 

18. τοὺς κρατίστους --- ἀ858- 
5616 {ππ| Διο} ΚΊΘαγῸ}}). ΑΠΔ}. 11, ὃ, 8 
θεοὶ βϑῖπον {ΠπΠἰρυγθάπηρ' τη] ΤΙββαρίιον- 
65. 

19, δόξαντα -- 5. ἐν 8, 19. --- 
πλέον --Ἔ, ΖΕ Υ, ὕ, 

20, ὅτι --- πᾶπη!οἢ τῆι, ποιή- 
σαιντο. -- Φερκυλίδαᾳ--Τισσα- 
φ ἐρνὲ ε--- 50] 6οἰἶν ὁ Ὀαΐϊνο θοΐπι Ρα85- 
81} βίαι( ὑπὸ πὴῖ ἄοηι αθηοιϊν. 

21, Πακεδαιμόνιοι --- Ζι αἴο- 
565) δι ᾽θοία [6110 449 Ργἄαϊοαι, (οΥ 

νοις ἔδοξεν αὐτοῖς. Ηεονοά. ΥΙΙ, 177 
ἅπαντα γὰρ προσκεψάμενοι καὶ ἐπι- 
λογισϑέντες, ὅτι οὔτε πλήϑει ἕξουσι 
χρᾶσϑαι οἵ βάρβαροι, οὔτε ἵππῳ, 
ταύτῃ σφι ἔδοξε δέκεσϑαι τὸν ἐπι- 
ὄντα. --- συμμαχίαν --- ἀὰ5 Βιίϊπα- 
ηἶδ55, ΘΙ ΟΠ65. αἴθ ροπαηπίοη δ ΠΚον- 
ΒΟ ίοπ ἱπὶ . 420 ρορϑθῃ αἴθ [,[κ6- 
ἀδηγοπίθυ σ᾿ βοῇ] ϑϑθη Παίίθη. ΤἬμπκγά, 
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᾿Δργείους καὶ Μαντινέας, καὶ ὅτι δίκην φάσκοντες καταδεδι-- 
κάσϑαι αὐτῶν ἐκώλυον καὶ τοῦ ἱππικοῦ καὶ τοῦ γυμνικοῦ 
ἀγῶνος, καὶ οὐ μόνον ταῦτ᾽ ἤρκει, ἀλλὰ καὶ “ίχα παραδόντος 
Θηβαίοις τὸ ἅρμα, ἐπεὶ ἐκηρύττοντο νικῶντες, ὅτε εἰσῆλϑε 
“έχας στεφανώσων τὸν ἡνίοχον, μαστιγοῦντες αὐτὸν, ἄνδρα 

"5 γέροντα, ἐξήλασαν. τούτων δ᾽ ὕστερον καὶ Ἄγιδος πεμφϑέν- 

τος ϑῦσαι τῷ 41ιὶ κατὰ μαντείαν τινὰ ἐκώλυον οἵ Ἠλεῖοι μὴ 
προσεύχεσϑαι νίκην πολέμου, λέγοντες ὡς καὶ τὸ ἀρχαῖον εἴη 

οὕτω νόμιμον, μὴ χρηστηριάξεσϑαι τοὺς “Ἑλλήνας ἐφ᾽ Ἑλλή- 

28 νῶν πολέμῳ" ὥστε ἄϑυτος ἀπῆλϑεν. ἐκ τούτων υὖν πάντων 

ὀργιζομένοις ἔδοξε τοῖς ἐφόροις καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ σωφρονίέσαι 

αὐτούς. πέμψαντες οὖν πρέσβεις εἰς Ἤλιν εἶπον ὅτι τοῖς τέ- 

λεσι τῶν “ακεδαιμονίων δίκαιον δοκοίη εἶναι ἀφιέναι αὐτοὺς 
τὰς περιοικίδας πόλεις αὐτονόμους. 

Ἠλείων ὅτι οὐ ποιήσοιεν ταῦτα. 
πόλεις. φρουρὰν ἔφηναν οἵ ἔφοροι. 

ἀποκριναμένων δὲ τῶν 
ἐπιληίδας γὰρ ἔχοιεν τὰς 

ἄγων δὲ τὸ στράτευμα 
ἴἅγις ἐνέβαλε διὰ τῆς ᾿Ζχαΐας εἰς τὴν Ἠλείαν κατὰ Λάρισον. 

7, Ξ τι γῶν δ “" ΟἸΙΒΊΒ, 
κραδηηοηῖοῦ ὑγᾶγθὴ νοη ἄθη Ε]ΘΘυ ΖῈ 
οἶποὺ ἀθαρα586 νοὴ 2000 Μίπθηῃ νϑὺ- 
γί 6 1} νγογάθη, νγθὶ] δἷ6 ψἄμγθηα ἀ6Γ 
ΟἸγτηρ βοῆθη Εϑίζοιὶ θονγαῆπθὶ ἀθγθη 
Τιαηα Ὀοίγθίθη ἢδίΐθη, ὑπὰ αἃ 516 41688 
Βι556 πἰοῃύ θΘΖϑῃ] θη, ὑγΆγ θη 5160], 80 
νοη ἀ6Υ ΤἼΘΙ ΠΔἤτηθ 8 ἄθη ΟἸγτηρὶ- 
80Ώ6η Ξ'ρ᾽6Ι 6 ἢ. ΔιιΒ ΘΒ 0556 ψογάβῃ. 
Βεοὶ ἀἴθβοῦ (θ!θρϑῃ δῖ ἕαπα διὸ ἀ6Γ 
ΜΟΥ ΓΔ}} τηῖῦ ἀθπὶ [10 Π85 βίαίί, ΤΠακγά. 
Ν, 491. Ραυβδῃ. ΥἹ, 2, 2. -- οὐ μό- 
νον ταῦτ᾽ ἤρκει -Ξ- οὐκ ἤρκει 
ταῦτα μόνον; ἴδ Πῖου δηρδνθπάρθίο 
ΔΝ ονίβίθ! ! ὰπρ ἰδὲ ἀυγοῆνγαρ ἄρθΙ1ΟΝ. 
Οομηηθηί, 1, 4,18; Κγγορ. ΝΠ], 8, 16 
αἡε, Ῥοπιοβίς. σθ6ρ,. Τμϑρίϊη. 138. 'Δη- 
ἀοκ. σ6ρ. ΑΙΚΙρ. 15. --- παραδόν- 
τος --- τὶ τπηΐθν ἀθπὴ Ναιηθη ἄθν ΤΠη6- 
θδηθν ΠΪΐ βθ'ηθη] (ΘΒ ρΆηη ἃΠ ἀβθ1ὴ 
Βδηηθη 1 Π61} Ζιι ΠΘΠΠΉΘΗ. Ραιβδῃ. ἃ, 
ἃ. Ὁ, καϑῆκεν ἐπὶ ὀνόματι τοῦ .Θη- 
βαίων δήμου τὸ ἅρμα, τὸν δὲ ἡνίο- 
χον νικήσαντα ἀνέδησεν αὐτὸς ται- 
νία. 

22. Ἄγιδος --τι ΠΙΟάΟΥ ΧΙΥ, 17 
πθηπὺ ἄρῃ Ραιβαηΐδβ, --- Ἑλλήνων 
πολὲμῳ --- Κυῖορ δεβόῃ ἀϊθ Π ΘΙ ]Θη θη. 
Ιν,8, 24, Απᾶῦ. 11,Ὁ,7 ϑεῶν πόλεμον. 

28, περιοικίδας πόλεις -- 
Ῥαυβᾶῃ. ΠΠ, 8, 8 πϑηηΐ θθβοηᾶθβ [,6- 
ΡΓθοπ, ΝΟ Πίοαον ΧΙΝ, 17 νϑυϊδηρ:- 
θη 516 Δ0ἢῃ δἴπθὴ Βοἰίγαρ ζὶι ἄθη 
Κοβίθη ἀθ85 βρερθὸὴη Αἰπθὴ ρο νίθη 
Κυίορεβ. --- ἐπιληέδας ---- Πίοδ65 
γον Κοηητηΐ βοηβδύ πἰοῃΐ νου. ΝϑΟῆ 
Ῥϑιβδη. ἃ. ἃ. 0. ογκιᾶνγίθη ἰοῦ αἷθ 
ΕἸδον θογοῖς, αἷθ δρῃδηρίοθη δίᾶαίθ 
ἔγϑὶ Ζὰ Θ6θ6η, γγοπὴ αἷθ [ιακοαᾶππο- 
πΐον οἷη ΟἸθίομθβ ἱπᾷίθη, --- ἔχοιεν 
-- Πίθ δρπᾶηρίρε βθάθ υῖγά ἀστοὶ 
οἴποη οὐκιἄγοπάθη 88. πὶ γὰρ ἰπὶ 
Ορίαἰϊν ἔοτίρ 6βοἰζί, ἀϑὺ β δἰ βαπι ΠΟ ἢ 
στὴ ὅτι αὐῃᾶηρι. Υ]. ΥἹ, 5, 86; ΥἹΙ, 

, 38, Απᾶρε ᾿ς θ᾽. ἣν ὃ, ι8. 
τας ΤΠ, ΟΣ ΠῚ σῃ ἴκ3, 15. -- 
φρουρὰν φαΐίνειν --- ΠῸΓ νὴ 
ἄθηῃ 1 αἰτο ἅπηοπίθγη σου δποι : δἰμθη 
ΗθοϑγθβΖιρ διιβυϊβίθη, ὃ’. 8, ὃς ἵν, 
2,9: 7... Δ νυ 98. ὃ. 
ὃ; ὃ, 1δὲ , 15: ϑὅϑὺς Ἐν ϑ ον» 4, 
11. 17: ὅ, 10. 80 δ'ο Π], 4, 29 
ἐξάγει φρουράν απὰ ΚΟ, 2, 8; ΙΝ, 7, 
ον ἡγητέον τῆς φρουρᾶς. ΝΕ θθα στρά- 
τευμα νιὶδ ἴθ, βίθΐ 68. 800}} Υ͂, 4, 
ὅ9: πεῦθῃ στρατιά ἀὐκὰς. τ πὰ ν, 
4, 85. --ὀ ξΛάρισον -- οἷ ΕἾ 188 δι 
ἄθν νἄηχο νοῦ Αοἢῃδαΐα ππὰ ΕἸ18, 
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ἄρτι δὲ τοῦ στρατεύματος ὄντος ἐν τῇ πολεμίᾳ καὶ κοπτομέ- 24 
νης τῆς χώρας, σεισμὸς ἐπιγίγνέται" ὁ δ᾽ [Ἵγις ϑεῖον ἡγησά- 

μενος ἐξελϑὼν πάλιν ἐκ τῆς χώρας διαφῆκε τὸ στράτευμα. ἔκ 
δὲ τούτου οἵ Ἠλεῖοι πολὺ ϑρασύτεροι ἦσαν, καὶ διεπρεσβεύ- 
οντοὸ εἰς τὰς πόλεις, ὅσας ἤδεσαν δυσμενεῖς τοῖς “ακεδαιμο- 

νίοις οὔσας. περιιόντι δὲ τῷ ἐνιαυτῷ φαίνουσι πάλιν οἵ ἔφοροι 2ῦ 

φρουρὰν ἐπὶ τὴν Ἦλιν, καὶ συνεστρατεύοντο τῷ Ἄγιδι πλὴν 
Βοιωτῶν καὶ Κορινϑίων οἵ τε ἄλλοι σύμμαχοι καὶ οἵ 4ϑηναῖοι. 

ἐμβαλόντος δὲ τοῦ Ἄγιδος δι᾿ 4ὐλῶνος. εὐθὺς μὲν “επρεᾶται 
ἀποστάντες τῶν Ἠλείων προσεχώρησαν αὐτῷ, εὐϑὺς δὲ Μα- 
κίστιοι, ἐχόμενοι δ᾽ Ἐπιταλιεῖς. διαβαίνοντι δὲ τὸν ποταμὸν 
προσεχώρουν Δετρῖνοι καὶ ᾿Δμφίδολοι καὶ Μαργανεῖς. ἐκ δὲ 26 
τούτου ἐλϑὼν εἰς Ὀλυμπίαν ἔϑυε τῷ Διὶ τῷ Ὀλυμπίῳ" κω- 
λύειν δὲ οὐδεὶς ἔτι ἐπειρᾶτο. ϑύσας δὲ πρὸς τὸ ἄστυ ἐπο- 
ρδύετο, κόπτων καὶ κάων τὴν χώραν, καὶ ὑπέρπολλα μὲν 
χτήνη, ὑπέρπολλα δὲ ἀνδράποδα ἡλίσκετο ἐκ τῆς χώρας ὥστε 
ἀκούοντες καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ᾿ἀρκάδων καὶ ᾿“χαιῶν ἑἕκόν- 
τὲς ἤξσαν συστρατευσόμενοι καὶ μετεῖχον τῆς ἁρπαγῆς. καὶ 
ἐγένετο αὕτη ἡ στρατεία ὥσπερ ἐπισιτισμὸς τῇ Πελοποννήσῳ. 
ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο πρὸς τὴν πόλιν, τὰ μὲν προάστεια καὶ τὰ 21 
γυμνάσια καλὰ ὄντα ἐλυμαίνετο, τὴν δὲ πόλιν, ἀτείχιστος γὰρ 
ἦν, ἐνόμισαν αὐτὸν μὴ βούλεσϑαι μᾶλλον ἢ μὴ δύνασϑαι ἑλεῖν. 
δῃουμένης δὲ τῆς χώρας, καὶ οὔσης τῆς στρατιᾶς περὶ Κυλ- 
λήνην, βουλόμενοι οἷ περὶ Ξενίαν τὸν λεγόμενον μεδίμνῳ 

25, περιιόντι τῷ ἐνιαυτῷ--- 
ἴῃ απο 465 98 γ865, Ψὸ 80ηϑί 
Βϑυγ δ 110} ἀν (ἀθηθιὶν 56}, 
ΤΙ, 1, 30 περιιόντι τῷ ϑέρει. Ε5 
ΠᾺΡ π ἀοπηΠΔ ἢ θ6 146 Βεϊάσι ρος. ἴῃ ἀ6ηη- 
Β6Ι|06η. {94ἢγ6 (πᾶοὸὴ Πίοδον ΧΙΝ, 17 
ΟΙ. 94, 8 --Ξ 402 ν. 6(1ν.} 5ίἰαϊίρ δἤπη- 
ἄθη; πδοῇ Ρϑιβϑη. ΠΠ]. 8, 8. ἀδθὺ χζυγϑῖίθ 
οὐδὲ ἴπὴ ἔοΙ σθη θη {8}1τ6. --- ἀὐλών 
δι οἴη δίδαν δῇ ἀον αγἄησο νοη ΕἸ15 
πη Μαββθηΐθῃ 8ηὶ ΕἾ ..588 Νοάα; [7 ό- 
κιστος οἷ ϑιδαίομθη πον δϑι! 10 νοη 
Πορύθοη; ᾿Βπιτάλιον τὴ Αἰἱρῃοῖοβ, 
80} ϑίγαρο ὙΠ 5, 849 ἰπὴ ἀδθθϊοίς 
γοπ Μακίβιοβ, ἀδ ἢ ἀπο} ἰὸν ἐχόμενοι 
αὐρίδητοπά. -- τὸν ποταμὸν 
-- θη ΑἹρῃοίοβ. ἢῖδθ ρ᾽θῖοῃ ἀγα ρ6- 

γι]... 

ηδηηίθη δίδαίο ᾿ἰΘρθη ἴπὶ {0 }Υ 1506 ὴ 
Ε}15. 

20. ἡλίσκετο ἐκ τῆς χώρας-- 
ΥΙ, 2, ὁ ἡλίσκετο ἐκ τῶν ἀγρῶν. 

27. τὴν πόλιν --- ἀἴοὸ Ηαμυρίβιααι 
ΕἸ15. ---ἔνόμισαν --- ἔλεῖν. --- ΝΟ 
Π1οά. ΧΙΝ, 17 μᾶϊίοπ αἴ6 ΕἸ Θου ἴῃ ΚΝ ου- 
δἰπάπηρ' πῆι ἄϊοΠ]δοη θη ΗΝ] [βίγαρραη εἰ- 
ΠΘὴ Ατ5[4}} σϑιηδοῃί, ἴῃ ΕΌΪΡ 6 ἀ6 586} 
ἀον Κδηϊρ αΐο ΒοΙαρδιιηρ, δυο. ---- 
βουλόμενο ι -- ἄδη Ἰδἶν οἰνγαβ ἀπη- 
Καὶ νυ χζᾶμ!θη γον} }} θυ] οΠίϑὶ Ραυβδη. 
1Π,8,4 50: ἐΞενίας δὲ ἀνὴρ Ἠλεῖος 
Δγιδί τε ἰδίᾳ ξένος καὶ “ακεδαιμο- 
νίων τοῦ κοινοῦ πρόξενος ἐπανέστη 
τῷ δήμῳ σὺν τοὺς τὰ χρήματα ἔχου- 
σι πρὶν δὲ γιν καὶ τὸν στρατὸν 
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ἀπομετρήσασϑαι τὸ παρὰ τοῦ πατρὸς ἀργύριον δι᾿ αὑτῶν 
προσχωρῆσαι τοῖς “ακεδαιμονίοις. ἐκπεσόντες ἐξ οἰκίας ξίφη 
ἔχοντες σφαγὰς ποιοῦσι, καὶ ἄλλους τέ τινας ἀποκτείνουσι καὶ 
ὅμοιόν τινα Θρασυδαίῳ ἀποκτείναντες τῷ τοῦ δήμου προστάτῃ 
ὥοντο Θρασυδαῖον ἀπεκτονέναι, ὥστε ὁ μὲν δῆμος παντελῶς 

8 χατηϑύμησε καὶ ἡσυχίαν εἶχεν, οἵ δὲ σφαγεῖς πάντ᾽ ὥοντο 
πεπραγμένα εἶναι. καὶ οὗ ὁμογνώμονες αὐτοῖς ἐξεφέροντο τὰ 
ὅπλα εἰς τὴν ἀγοράν. ὁ δὲ Θρασυδαῖος ἔτι καϑεύδων ἐτύγχα- 
νεν οὗπερ ἐμεϑύσϑη. ὡς δὲ ἤσϑετο ὁ δῆμος ὅτι οὐ τέϑνηκεν 
ὁ Θρασυδαῖος, περιεπλήσϑη ἡ οἰκία ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, ὥσπερ 

39 ὑπὸ ἑσμοῦ μελιττῶν ὁ ἡγεμών. ἐπειδὴ δὲ ἡγεῖτο ὁ Θρασυδαῖος 
ἀναλαβὼν τὸν δῆμον, γενομένης μάχης ἐκράτησεν ὁ δῆμος, 
ἐξέπεσον δὲ πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους οἱ ἐγχειρήσαντες ταῖς 
σφαγαῖς. ἐπεὶ δ᾽ αὖ ὁἾάγις ἀπιὼν διέβη πάλιν τὸν ᾿Δλφειὸν. 
φρουροὺς καταλιπὼν ἐν ᾿Επιταλίῳ πλησίον τοῦ ᾿Δλφειοῦ καὶ 
“ύσιππον ἁρμοστὴν καὶ τοὺς ἐξ Ἤλιδος φυγάδας, τὸ μὲν στρά- 

80 τευμα διήκεν, αὐτὸς δὲ οἴκαδε ἀπῆλϑε. καὶ τὸ μὲν λοιπὸν 
ϑέρος καὶ τὸν ἐπιόντα χειμῶνα ὑπὸ τοῦ “υσίππου καὶ τῶν 
περὶ αὐτὸν ἐφέρετο καὶ ἤγετο ἡ τῶν ᾿Ἠηλλείων χώρα. τοῦ δ᾽ 

ἐπιόντος ϑέρους πέμψας Θρασυδαῖος εἰς “ακεδαίμονα συνεχώ- 

ρησὲε Φέας τε τὸ τεῖχος περιελεῖν καὶ Κυλλήνης καὶ τὰς Τρι- 

ἀφῖχϑαί σφισιν ἀμύνοντας, ᾿Θρασυ- 
δαῖος προεστηκὼς τότε τοῦ ᾿Ηλείων 
δήμου μάχῃ ενίαν καὶ “τοὺς σὺν 
αὐτῷ κρατήσας ἐξέβαλεν ἐκ τῆς πό- 
λεως. Ὅϊο Θδη 26. ὅ[6116 βΒομοὶηὶ βίαν κ 
νογάθυε σὰ 86 1π, ννούδαΐ ἃπῸ ἢ οἷ 
οἱρ θη γ]Π οΠον ζπ88ιΖ οἰπον Ὑ᾽ Θηοιϊὰ- 
1506 Πάβομν, ἀθυίοί, ὑγ ] 6. Ὀἱοίοι: 
ἀπομετρήσασϑιαι τἀργύριον πολλῶν 
πᾶσα ἐνεπλήσϑη ἡ στρατιά. συσπει- 
ραϑέντες δὲ τινες τῶν ᾿Ηλείων καὶ 
περί τινὰ συνελϑόντες οἰκίαν, ἐκ- 
πεσόντες τε ἐξ αὐτῆς σφαγὰς ποι- 
οὔσι : δυιβϑογ πὶ ΠΆΡΘη 4116 Ἠάβολν, 
τὸ λεγόμενον. -- δι᾽ αὐτῶν προσ- 
χωρῆσαι -- ϑομᾶϊον. 580 νοι δι᾿ 
αὑτῶν: ΑἸ] οἰ, οἰ πο ἔσο Β οἱ - 
ἢν 16, ννὰ8 ἀπηηδρ!] ἢ). το ἶρ 561} 
Καμῃ; ἸΑΘΕΣ σοηϊρι αἷδ ΠΥ ΠῚ 
ΝΟ Ϊ 6 ἜποΪαι,, 65 βοὶ τὴν πόλιν οἷον 
τοὺς λείους ΔαΒρ ΘΟ Ἅ]16. -- προ- 

στάτῃ --- ὃ. τὰ Ἕ Ἴ 2 

28. περιεπλήσϑη ἡ οἰκία -- 
1)85 ψϑυθη) Κη Βἰομύ υἱομεῖρ βϑῖη, 
ἄθηη ὑγΘὴ) ΨῸΣ δἴθθη ΑὨ 16 (68 
Ηδιιβθ5. (ἴὴ τυ ο!ομ ον Βοαθυίηηρ 488 Υ οὺ- 
θη 8οηϑέ ππν ρου ἄπ ἢ} 101} ἰδι} αἷδ 
ἤράθ νψᾶγθ, 80 ραβϑίθ ἀν ᾿ϊηζαρο- 
[σι Ψ υρ δῖοι πον Ὠΐολι, ἄθῦ. ΘΌθὴ 
50 νῖο ἀκ5 ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν δαΐ οἷῃ 
Ὑουθιιη 465 ἵπηρ θΘ 8. ̓ἰῃννοἶϑί, 

290, Λύσιππον -- Ραιϑδη. 1{], 

8, ὅ ποηπηί ἴῃ Τγϑιϑίγαίοϑ. 
80. Φέας -- Ὀιηάουνῖ [ἀν ἀὰ5 παμπὰ- 
50. Υ  ΠἸο 6 σφέας, νγ6ὶ} νουμον εἶδ 
διαᾶι ΕἸ18Β αἀτείχιστος Θθπδηηΐ ννᾶγ, 
ΟΡ ]οῖον. Ραιβᾶπ, ἃ. ἃ. 0. ἀδβδ56 186 
βαρὶ συγχωροῦσι ---τοῦ ἄστεος κατε- 
ρεῖψαι τὸ τεῖχος, Ὀϊοά, ΧΙΝ, 94 οὐ- 
ννἅπηΐ ἀἴοβ6 Βραϊηριηρ ΒᾺΡ ἴοι, --- 
Κύλληνης -- θιπάου “ἂν Κυλλή- 
νην, ἀὰ 68 δ]] νη ρ᾽5. πη νν ἈΡβο οὶἢ- 
10 ἰδι, ἀα88 αἴθ ΕἸθον ἰμνοὴ αΐρη- 
ΡΙ αἰ ἀὐροίνοίθη ΒάΡρθὴ σὔγάθη, 18 
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φυλίδας πόλεις ἀφεῖναι Φρίξαν καὶ Ἐπιτάλιον καὶ “ετρίνους 

καὶ ᾿Δμφιδόλους καὶ Μαργανέας᾽ πρὸς δὲ ταύταις καὶ ᾿ἄκρω- 
ρείους καὶ “ασιῶνα τὸν ὑπ᾽ ᾿ἀρκάδων ἀντιλεγόμενον. Ἤπειον 
μέντοι τὴν μεταξὺ πόλιν Ἡραίας καὶ Μακίστου ἠξίουν οἵ 
Ἠλεῖοι. ἔχειν " πρίασϑαι γὰρ ἔφασαν τὴν χώραν ἅπασαν παρὰ 
τῶν τότε ἐχόντων τὴν πόλιν τριάκοντα ταλάντων, καὶ τὸ ἀρ- 
γύριον δεδωκέναι. οὗ δὲ “ακεδαιμόνιοι γνόντες μηδὲν δικαιό- 81 
τερον εἶναι βίᾳ πριαμένους ἢ βία ἀφελομένους παρὰ τῶν 
ἡττόνων λαμβάνειν, ἀφιέναι καὶ ταύτην ἠνάγκασαν᾽ τοῦ μέν- 
τοι προεστάναι τοῦ Ζιὸς τοῦ Ὀλυμπίου ἱεροῦ, καίπερ οὐκ 
ἀρχαίου ᾿Ηλείοις ῦντος, οὐκ ἀπήλασαν αὐτοὺς, νομίζοντες τοὺς 
ἀντιποιουμένους χωρίτας εἶναι καὶ οὐχ ἱκανοὺς προεστάναι. 
τούτων δὲ συγχωρηϑέντων εἰρήνη τε γίγνεται καὶ συμμαχία 
Ἠλείων πρὸς “ακεδαιμονίους. καὶ οὕτω μὲν δὴ ὁ Ο “ακεδαιμο- 
νίων καὶ Ἠλείων πόλεμος ἔληξε. 

Μετὰ δὲ τοῦτο Ἶάγις ἀφικόμενος εἰς “ελφοὺς καὶ τὴν ΤΠ. 

δεκάτην ἀποϑύσας, πάλιν ἀπιὼν ἔκαμεν ἐν Ἡραίᾳ, γέρων 
ἤδη ὦν, καὶ ἀπηνέχϑη μὲν εἰς “ακεδαίμονα ἔτι ζῶν, ἐκεῖ δὲ 
ταχὺ ἐτελεύτησε᾽ καὶ ἔτυχε σεμνοτέρας ἢ κατὰ ἄνθρωπον 
ταφῆς. ἐπεὶ δὲ ὡσιώϑησαν αἴ ἡμέραι. καὶ ἔδει βασιλέα καϑί- 
στασϑαι. ἀντέλεγον περὶ βασιλείας “εωτυχίδης, υἱὸς φάσκων 

ΠΥ Βο ϑὶη- ΔηἤθΡη ἢϊθΡ σοηδηπίθη διά ιθ Πηάθη 
βίοι ΙΥ, 2, 860 ἃ]5 Βυμάθϑβ,Θμοβϑβθῃ (6 Υ 
ϑρανίδηθυ, --- 6 “ετρῖνοι, “μ- 
φίδολοι υθὦ αργανεῖς ρο- 
γϑῃ ἴον χὰ ΤΥΡΠ  ]Π θη ὑπαὶ τνοὺ- 
ἄθῃ διὸ} ΙΨ, 2, 10 ἀρρϑβομῃάουί 86- 
ὨΔΠΩΪ, 80 ἦ485. Π|8}} ππ|ι' Φρίξαν καὶ 
Ἐπιτάλιον αἰβ Αρροϑβιίἴοη σὰ τὰς Τρι- 
φυλίδας πόλεις ΠΟΘ αδγνῇ, 

61. τοῦ μέντοι --- 6]. Ζὰ ΥἹ], 
4, 28. -- προεστάναι --- Ὠία 1,εἰ- 
ἰὰη; ἀ6ὺ ΟΠ ρ᾽ 80 6 ρ΄ 616. νᾶ νοὴ 
ΑἸΔΘΥ5. ΠΟΥ υίβομθη ἄθη ΕἸΘθυ ἀπ 
Ῥίβαίθῃ βίγίεἰρ σθνγθβθῃ, πιρὶϑί ΑΌΘΡ 
νΟΠ Θυβίθγθῃ δυβρο θέ πη 0]. 80 χιν οἱ 
οἰ δίβομθη ΒΙομίονη ἀδἤμἶν ἴθ 6 τῶν 
ψοτάδη, Ράπβαη. Ὑ1,,9 9... 2.9 0,9, 
γε]. ζὺ ὟἹΙ, 4, 28. --- πλνρίας 
Ἰτὴ θερθηβαίζ σὰ ἄθῃ ΕἸθοση, ἀἰθ ν6- 
ῃἰρϑίθηβ βοὶΐ Ὁ]. 77, 2 οἶπθ ΘΎΟΒΒΘ 
δίδᾶιν ρου! οἱ ̓ ιδιίοπ. 

ΠΙ|. Ὀΐϊ6 Ζεἰύ ἀθὺ ἴῃ ἀΐθβθη Οδρίιε] 
τηϊ ρ ποθι! 6 Ὑουῖὰ!16. ᾿ἅδί ϑι οι. πἰοιί 

τϊὶ Θ᾽ ΟΠ οΥ οἷν θΟϑἐ 6 ; 
101} ἰδὲ 68 445 δα] 997. 

ΠΗ τὴν δεκάτην ἀποϑύσας-- 
ἀποϑύειν --- ἀΔ5]οηὶρο ΟΡ ἔδυ, νγἂ8 
τᾶ Ζῖι ΟΡ θυ ἴῃ ἰτρθπα οἰηον Δ οἰβ8 
ψουρ ΠΠἸο  οὺ ἰδὲ; ἀα Ποὺ ἰθὺ ἀθπ 6 
Ααὐϊίθνη σου μγοπάθη Ζο]ηίθη " 86- 
Ἰη8ο θη. Βροιίθ. Ὑρ]. ἵν, 8,.21]. ---ὀ η 
κατὰ ἀνϑρωπον --- ἃ. 1ν. τπδῃ οὐ- 
γν 165. 1} ΒΟ} Επνθ. ΒΘΒΡΌΡΙ. 1ὰ- 
οοα, 18, 9 αἵ δὲ τελευτήσαντι τιμαὶ 
βασιλεῖ. δέδονται, τῇδε βούλονται δη- 
λοῦν οἵ Δυκούργου νόμοι ὅτι οὐχ ὡς 
ἀνϑρώπους ἀλλ᾽ ὡς ἤρωας τοὺς Λα- 

κεδαιμονίων βασιλεῖς προτετιμήκα- 
σιν. Ὠϊ6 εῖΐβθ (δὺ Βεβίαιαῃρ θ6- 
ΒΟ γοθί Ηενοα. ΥΙ, ὅϑ. ὡ σιώ- 
θησαν αἵ ἡ μέρ ΑΥ̓ΠΕΥΣ ϑ 1485 ὁσεω- 
ϑῆναι ἡμέρας λέγουσιν ἐπὶ ϑανάτῳ 
τινὸς, οἷον μὴ ἱερὰς ἀλλ᾽ ὁσίας νο- 
μισάγδηναι. Ἐδ βῖηα 6 Ζϑη Τρ η86]] 
ἄδθιη Βερτᾶθηϊ85, ἂπ νυ ΘΙ 6: 116 ὑΠθηι- 
᾿᾿0Ππθη ἀδϑβο αι γί, Ηθγοα, ἃ, ἃ. Ὁ. 
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“΄Ἅγιδος εἶναι. ᾿Δ4γησίλαος δὲ ἀδελφός. εἰπόντος δὲ τοῦ “εωτυ- 
χίδου, ᾿Α4λλ᾽ ὁ νόμος, ὦ ᾿Δγησίλαε, οὐκ ἀδελφὸν ἀλλ᾽ υἱὸν 
βασιλέως βασιλεύειν κελεύει" εἰ δὲ υἱὸς ὧν μὴ τυγχάνοι, ὁ 
ἀδελφός κα ὡς βασιλεύοι. Ἐμὲ ἂν δέοι βασιλεύειν. Πῶς, 

ἐμοῦ γε ὄντος ; Ὅτι ὃν τὺ καλεῖς πατέρα, οὐκ ἔφη σε εἶναι ἕαυ- 
τοῦ. ᾿4λλ᾽ ἡ πολὺ κάλλιον ἐκεύνου εἰδυῖα μήτηρ καὶ νῦν ἔτι 
φησίν. ᾿4λλ᾽ ὃ Ποτειδὰν ὡς μάλα σευ ψευδομένω κατεμάνυ- 
σεν ἐκ τῶ ϑαλάμω ἐξελάσας σεισμῷ εἰς τὸ φανερὸν τὸν σὸν 
πατέρα. συνεμαρτύρησε δὲ ταῦτ᾽ αὐτῷ καὶ ὁ ἀληϑέστατος λε- 
γόμενος χρόνος εἶναι᾽ ἀφ᾽ οὗ γάρ τοι ἔφυγε καὶ οὐκ ἐφάνη 
ἐν τῷ ϑαλάμῳ. δεκάτῳ μηνὶ ἐγένου. οἱ μὲν τοιαῦτ᾽ ἔλεγον. 

9 Ζιοπείϑης δὲ, μάλα χρησμολόγος ἀνὴρ. 4εωτυχέδῃ συναγο- 
ρεύων εἶπεν ὡς καὶ ᾿Δπόλλωνος χρησμὸς εἴη φυλάξασϑαι τὴν 
χωλὴν βασιλείαν. “Πύυσανδρος δὲ πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ ᾿“γησιλάου 
ἀντεῖπεν ὡς οὐκ οἴοιτο τὸν ϑεὸν τοῦτο κελεύειν φυλάξασϑαι, 
μὴ προσπταίσας τις χωλεύσαι, ἀλλὰ μᾶλλον μὴ οὐκ ὧν τοῦ 
γένους βασιλεύσειε. παντάπασι γὰρ ἂν χωλὴν εἶναι τὴν βασι- 

4 λείαν ὁπότε μὴ οὗ ἀφ᾽ Ἡρακλέους τῆς πόλεως ἡγοῖντο. τοιαῦτα 
δὲ ἀκούσασα ἡ πόλις ἀμφοτέρων ᾿Ἵγησίλαον εἵλοντο βασιλέα. 

Οὔπω δ᾽ ἐνιαυτὸν ὄντος ἐν τῇ βασιλείᾳ ᾽4γησιλάου, ϑύον - 

τος αὐτοῦ τῶν τεταγμένων τινὰ ϑυσιῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως εἶπεν 
ὁ μάντις ὅτι ἐπιβουλήν τινα τῶν δεινοτάτων φαίνοιεν οἵ ϑεοί. 
ἐπεὶ δὲ πάλιν ἔϑυεν, ἔτι δεινότερα ἔφη τὰ ἱερὰ φαένεσϑαι. 
τὸ τρίτον δὲ ϑύοντος, εἶπεν, Ὦ,᾽“γησίλαε, ὥσπερ εἰ ἐν αὐ- 

2. κα ἀουίβομθ Εουὴ [ἀν κὰν, τὴἱξ [(6] Ἰαίθία π80}} Ρ] αἴδυοι ΑΡ 68. 8. Τγ- 
ἄθιη Ορίϑιϊν 5ίαίί οἷμθβ Πηρουδίϊνϑ. 
ΔΙ Υ ΒΟ ΘΙ] 10 ἢ} ἰδ Πΐου ἀΟΥ Δ ον δαὶ 
(68 ἀοδβοίΖοβ δηρ ἴα νι. --- ὥς πὶ 
β5οηϑί οὕτως ἴπ ΝΟ βαίζθ, 5. Ζὰ 
ΥΠ,1,2. - ὃν --- ἑαυτοῦ --- ΝΔοὴ 
Ραυβᾶπ. Π|, 8, 7 μειίία Αρὶβ ποῦ 
δι ἀθηὶ Τοάἀθοίία ἄἀθὴ Τ,θοίγ 4 68 
ΟΠ θη. Π| 0} «15 ϑοίπθη ΟΠ ἢ ΠΟΥ Καππί, 
ν ἅπγοηά ον πη ἔρον. 418. Θηίϑργοβ- 
56) 8115 δἰπθηλ ΠΟΙ Π]Π ΟΠ θη [{Ππ|ρᾶῃρ᾽6 

βοίπου. (θυ ἢ ] η τϊΐ (6 ΠῚ ΑἸΚΙ Ια Δ65 
ἀη88}. ΜΡ]. ΡΙαίδτο Αρ68. ὃ. -- ὃ 
Ποτειδὰν κτέ. --- 8. Ρ] αίανοΝ ΑἹ 
κὶν. 28. -- ἔφυγε -- πᾶ! οἢ ἐκ 
τοῦ ϑαλάμου. 

8. μάλα χρησμολόγος - γεὶ. 
“11, 4,2. --- γρησμὸς -- ἀἰο5 θνὰ- 

βᾷηα, 22. Ραιβδῃ. 1Π, 8, 9, 
Φραξεο δὴ Σπάρτη, καίπερ μεγόά- 

λαυχος ἐοῦσα, 

μὴ σέϑεν ἀρτίποδος βλάστῃ χωλὴ 
βασιλεία. 

δηρὸν γὰρ μόχϑοι σὲ κατασχήσου- 
σιν ἄελπτοι, 

φϑισίβροτόν τ᾽ ἐπὶ κῦμα κυλινδό- 
μενον πολέμοιο. 

8. Κοπηΐθ ἀδ8861086 δῇ ἄθη Αρ'θβί 08 
αὐρονθηᾶοὶ νγουάθῃ, νοὶ] ἀἴ686 0 αὐ 
οἰπθηὶ ΕἾι886 ἴδηι τνγᾶν. --ὀ οὐκ ὧν 
ΠΠ ΔιιΒ ΘΙ ΆΒΒΘΏ ΘΠ τεθ. ΥΒῚ. Ζῃ 1, 19. 
--οἷ ἀφ Ἡρακλέους --- ὈὨΪΘ Βρδὺ- 

ἰδ ἢ 506 Κδηϊρ 8 6 ρα] θη. ἃ}8 
ΝΔΟΒΙςουη πὴ νοὴ Ηγ}]08, ἀθπὶ βοΠπδ 
465 Ηργαῖ]οβ. ὃ. Ηογοά. νΝ], ὅ2. 
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τοῖς εἴημεν τοῖς πολεμίοις, οὕτω μοι σημαίνεται. ἐκ δὲ τού- 

του ϑύοντες καὶ τοῖς ἀποτροπαίοις καὶ τοῖς σωτῆρσι, καὶ μόλις 
καλλιερήσαντες, ἐπαύσαντο. ληγούσης δὲ τῆς ϑυσίας ἐντὸς 
πένϑ'᾽ νἡμερῶν καταγορεύει τις πρὸς τοὺς ἐφύρους ἐπιβουλὴν 
καὶ τὸν ἀρχηγὸν τοῦ πράγματος Κιναάδωνα. οὗτος δ᾽ ἦν καὶ ὃ 
τὸ εἶδος νεανίσκος καὶ τὴν ψυχὴν εὔρωστος, οὐ μέντοι τῶν 
ὁμοίων. ἐρομένων δὲ τῶν ἐφύρων πῶς φαίη τὴν πρᾶξιν 
ἔσεσϑαι, εἶπεν ὁ εἰσαγγείλας ὅτι ὁ Κινάδων ἀγαγὼν αὐτὸν 
ἐπὶ τὸ ἔσχατον τῆς ἀγορᾶς ἀριϑμῆσαι κελεύοι ὁπόσοι εἶἷενη 
Σπαρτιᾶται ἐν τῇ ἀγορᾷ. καὶ ἐγὼ, ἔφη, ἀριϑμήσας βασιλέα 
τε καὶ ἐφόρους καὶ γέροντας καὶ ἄλλους ὡς τετταράκοντα, 
ἠρόμην. Τί δή με τούτους, ὦ Κινάδων, ἐκέλευσας ἀριϑμῆσαι; 
ὁ δὲ εἶπε, Τούτους, ἔφη. νόμιξέ σοι πολεμίους εἶναι, τοὺς δ᾽ 
ἄλλους πάντας συμμάχους πλέον ἢ τετρακισχιλίους ὄντας τοὺς 
ἐν τῇ ἀγορᾷ. ἐπιδεικνύναι δ᾽ αὐτὸν ἔφη ἐν ταῖς ὁδοῖς ἔνϑα 
μὲν ἕνα, ἔνϑα δὲ δύο πολεμίους ἀπαντῶντας. τοὺς δ᾽ ἄλλους 

ἅπαντας συμμάχους" καὶ ὅσοι δὲ ἐν τοῖς χωρίοις Σπαρτιατῶν 
τύχοιεν ῦντες, ἕνα μὲν πολέμιον τὸν δεσπότην, συμμάχους δ᾽ 
ἐν ἑκάστῳ πολλούς. ἐρωτώντων δὲ τῶν ἐφόρων πόσους φαίη 6 
καὶ τοὺς συνειδότας τὴν. πρᾶξιν εἶναι, λέγειν καὶ περὶ τούτου 
ἔφη αὐτὸν ὡς σφίσι μὲν τοῖς προστατεύουσιν οὐ πάνυ πολλοὶ, 
ἀξιόπιστοι δὲ συνειδεῖεν" αὐτοὶ μέντοι πᾶσιν ἔφασαν συνειδέ- 
ναι καὶ εἵλωσι καὶ νεοδαμώδεσι καὶ τοῖς ὑπομείοσι καὶ τοῖς 
περιοίκοις" ὅπου γὰρ ἐν τούτοις τις λόγος γένοιτο περὶ Σπαρ- 
τιατῶν, οὐδένα δύνασϑαι κρύπτειν τὸ μὴ οὐχ ἡδέως ἂν καὶ 
ὠμῶν ἐσϑίειν αὐτῶν. πάλιν οὖν ἐρωτώντων, Ὅπλα δὲ πόϑεν Ἰ 

ὅ. τῶν ὁμοίων --- ὈΪϊα ϑραγίαπον 
ὈεΖοιοπμηθίθῃ 50 αἰθ)]θηΐρθη ϑραγιἰδίθη, 
ἡ 6]Ι 06. βΒίγβηρ πο ἢ θη 8]6η δαίζιῃη- 
Θ6ῃ 465 ΤΥ ΚαῦρῸ5 ΘΥΖορθη ψΨΆγ6ὴ πηά 
Ιοθίθη ; 516 Ὀιἀοίθη ῸΟ}] 900 ἴῃ 

ἀἴθβοὺ Ζεῖν οἴπθη Ὀθνουγθοῃι σίθη δίδηᾷ, 
ΑΒ ΠΥ ΟΠ ΘΡ65 5.061 Βοῃδιηᾶπη αὙΊ 60, 
ΑἸιοτίη. 85.2.17 ΠΠ΄ --- τετταράκ ον- 
τα--- σοδνγί ΠῸΡ σὰ ἄλλους : ἄθηη ἀᾶ, 
α1΄6 Ζ28}1 ἀδγ ἀδγοηΐθη ὑηἀ Ερῃογθα 
δἷῆηθ θϑίϊπηπηίθ γγᾶΓ, 50 παίίθ ον ηϊοῃὶ 
ποιῃϊρ;, ἀἴαβ Ζὰ χζἄ!!βη. --- χωρίοις 
-- δυΐὲ ἄδθῃ [μδηἀρἄϊενη. 

θ. καὶ τοὺς συνειδότας --- 8. 

ΧΕΈΝΟΡΗ. ΗΙ51Τ. 6Ἐ. 1. 

σι 1, 8, 417. --- αὐτοὶ --- πᾶτῃ!ϊοἷ 
οἵ προστατεύοντες.--- συνειδέναι 
-- οἰ η6 ΟΡ] 6οῖ, ἀπὶ ἀἴ6 ΡΙάᾶπθ. πηὰ ὅ6- 
ἀΔη θη ἸΘΠΔ η 165. ννΊβ86}. ὕπο- 
μείονες --- 1686. ΠῸΥ ΠΟΥ ον ἅ Πη(6 
ΚΙα5586. θεβίδη νἱθ] ον ἴῃ ἄθη ὅραν- 
(1αῖ 6, ὑγθ!ο6. π]οῃί ἀΐθ ουγθοθ θα ἀον 
ὅμοιοι Ινοδάβ86ῃ. 81. Βοῃδιηδηη ἃ. ἃ. 0, 
5.220. ---ὠμῶν ἐσθίει ν --- ϑρυῦο- 
ν᾽ ὅγΠ161Π|6 ἈΘαἀΘηβανι, ἨοπΊθν. 1]. δ, 86 εἰ 
δὲ σύγ᾽ εἰσελϑοῦσα πύλας καὶ τείχεα 
μακρά, ὠμὸν βεβρώϑοις Πρίαμον. 
Απᾶρ. ΙΚ, 8, 14 τούτους καὶ ὠμοὺς 

δεῖ καταφαγεῖν. 

8 
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ἔφασαν λήψεσϑαι; τὸν δ᾽ εἰπεῖν ὅτι οἵ μὲν δήπου συντεταγμέ- 
γοι ἡμῶν αὐτοὶ, ἔφασάν γε. ὅπλα κεκτήμεϑα, τῷ δ᾽ ὄχλῳ, 
ἀγαγόντα εἰς τὸν σίδηρον ἐπιδεῖξαι αὐτὸν ἔφη πολλὰς μὲν μα- 
χαίρας, πολλὰ δὲ ξίφη, πολλοὺς δὲ ὀβελίσκους. πολλοὺς δὲ 

πελέκεις καὶ ἀξίνας πολλὰ δὲ δρέπανα. λέγειν δ᾽ αὐτὸν ἔφη 
ὅτι καὶ ταῦτα ὅπλα πάντ᾽ εἴη ὁπόσοις ἄνϑρωποι καὶ γῆν καὶ 
ξύλα καὶ λίϑους ἐργάζονται. καὶ τῶν ἄλλων δὲ τεχνῶν τὰς 
πλείστας τὰ ὄργανα ὅπλα ἔχειν ἀρκοῦντα, ἄλλως τε καὶ πρὸς 
ἀόπλους. πάλιν αὖ ἐρωτώμενος ἐν τίνι χρόνῳ ταῦτα μέλλοι 

8 πράττεσϑαι, εἶπεν ὅτι ἐπιδημεῖν οἵ παρηγγελμένον εἴη. ἀκού- 
σαντες ταῦτα οἵ ἔφοροι ἐσκεμμένα τὲ λέγειν ἡγήσαντο αὐτὸν 

καὶ ἐξεπλάγησαν. καὶ οὐδὲ τὴν μικρὰν καλουμένην ἐκκλησίαν 
συλλέξαντες, ἀλλὰ συλλεγόμενοι τῶν γερόντων ἄλλοὶ ἄλλοϑιε 
ἐβουλεύσαντο πέμψαι τὸν Κινάδωνα εἰς 4ὐλῶνα σὺν ἄλλοις 

τῶν νεωτέρων καὶ κελεῦσαι ἥκειν ἄγοντα τῶν “ὑὐλωνιτῶν τέ 
τινας καὶ τῶν εἱλώτων τοὺς 

1. τὸν δ᾽ εἰπεῖν --- πᾶπος 
ἔφη ὃ εἰσαγγείλας, νοθοὶ δὲ εἰροη- 
{τ} 10 Ζὰν ΕἸη ἤν ρ (65 ΝΆ6- 
88{268 ἀϊθηί. Υ 8]. ΡΙαίο βᾶϑβιίμι. ἢ. 220} 
καί ποτὲ ὄντος πάγου --- οὗτος δ᾽ 
ἐν τούτοις ἐξήει. Κυνορ, Κ΄, ὅ, 21] 
εἰ μηδὲ τοῦτ᾽ βούλει ἀποκρίνασθαι, 
σὺ δὲ τοὐντεῦϑεν λέγε. --- οἵ συν - 
τεταγμένοι --- ἀἴ6 σίιηὶ Κυϊοοϑαϊθη- 
βίθ Ὀθβιϊπηηγίθη, ἴῃ (88 ΗδοΡ οἰηρθ- 
βίβι!θη, 5. ΥἹ], 4, 11. -- τῷ δ᾽ ὄχλῳ 
-- Αῃηβλίαιί ἂ65 Ζὰ δυνναυίθηάοη εἶναι 
ἰδί ἀν 84ιΖ ηἰἶἰϊ ἐπιδεῖξαι οοδείζι. --- 
τὸν σίδηρον --ντ ΔΕ ΓΘΘἢ δἰ! 6 ἢ 6] 
Ουΐ, ννὸ Εἰβθηρ θυ! ἔθ 1] 6 Π] ἢ γγν6. 
νεῖ. ΙΓ 5185 ρθρ,. ΡΔΜΚΙ. 0 ἐλϑόντα εἰς 
τὸν χλωρὸν τυρόν. -- ἐπιδημεῖν 
-- Μδη ἢδί(θ 1Π|ὴ| Κοίηθη ᾿Θβιϊ 16} 
ΔΘ ρα. ΔηρΘρΟθΟη, βΒοιάθῦη. 1Π11} 
θοΙ͂Ο θη, 510}. θΘΡοῖς δὰ ΠαΙίοη της 
ἀ 651} πἰοῆς ἃὰ5 ἀθιὺ δίααι Ζὰὶ 
Πθη. 

8, τὴν --- ἐκκλησίαν --- ἌΝ ΈΙΟΠ. 
Ρευβοπθη αἰ μικρὰ ἐκκλησία 114 6- 
16.) ἰδὲ ἴον θοκαηηΐ, ν᾽ θ]]! 6 ῖ οἢι νγὰ- 
"6. 68 ΠῸ} (16 ὅμοιοι. τος σκυτάλῃ 

Ἔστι δὲ ἡ σκυτάλη τοιοῦτον. 
Ἐπὰν ἐκπέμπωσι ναύαρχον ἢ στρα- 
τηγὸν οἵ ἔφοροι ξύλα δύο στρογ- 
γύλα μῆκος καὶ πάχος ἀκριβῶς ἀπι- 

806- 

ἐν τῇ σκυτάλῃ γεγραμμένους. 

σώσαντες, ὥστε ταῖς τομαῖς ἐφαρμό- 
ἕξειν πρὸς ἄλληλα, τὸ μὲν αὐτοὶ φυ- 
λάττουσι, ϑάτερον δὲ τῷ σεμπομέ- 
νῷ διδόψσι, Ταῦτα δὲ τὰ ξύλα, σχυ- 
τάλας καλοῦσιν. Ὅταν οὖν ἀπόρρη- 
τόν τι καὶ μέγα φράσαι βουληϑῶσι, 
βυβλίον ὥσπερ ἱμάντα μακρὸν καὶ 
στενὸν ποιοῦντες περιελίττουσι τὴν 
παρ᾽ αὐτοῖς σκυτάλην οὐδὲν δια- 
λειμμα ποιοῦντες, « ἀλλὰ πανταχόϑεν 
κύκλω τὴν ἐπιφάνειαν αὐτὴς τῷ 
βυβλίω καταλαμβάνοντες. Ἴ' οὔτο δὲ 
ποιήσαντες ὼ βούλονται. καταγρά- 
φουσιν εἰς τὸ βυβλίον ὥσπερ ἐστὶ 
τῇ σχυτάλῃ περικείμενον " ὅταν δὲ 
γράψωσιν ἀφελόντες τὸ βυβλίον ὁ ἄνευ 
τοῦ ξύλου πρὸς τὸν στρατηγὸν ἀπο- 
στέλλουσι. “εξάμενος δὲ ἐκεῖνος ἀλ- 
λως μὲν οὐδὲν ἀναλέξασϑαι δύναται 
τῶν γραμμάτων συναφὴν οὐκ ἐχόν- 
των, ἀλλὰ διεσπασμένων, τὴν δὲ 
παρ᾽ αὐτῷ σκυτάλην "λαβὼν τὸ τμη- 
μὰ τοῦ βυβλίου. περὶ αὐτὴν περιέ- 
τεινεν, ὥστε τῆς ἕλικος «ον τάξιν 
ὁμοίως ἀποκχαϑισταμένης ἐπιβάλ- 
λοντὰαὰ τοῖς, πρώτοις τὰ δεύτερα κύ- 
Ἄλῳ τὴν ὄψιν ἐπάγειν τὸ συνεχὲς 
ἀνευρίσκουσαν. Καλεῖται δὲ ὁμωνύ- 
μως τῷ ξύλῳ σχυτάλη τὸ βυβλίον. 
ΡΙπιανοίι Τγβάμα, 19, 
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ἀγαγεῖν δὲ ἐκέλευον καὶ τὴν γυναῖκα, ἣ καλλίστη μὲν αὐτόϑι 
ἐλέγετο εἶναι. λυμαίνεσθαι δ᾽ ἐῴκει τοὺς ἀφικνουμένους 4α- 
κεδαιμονίων καὶ πρεσβυτέρους καὶ νεωτέρους. ὑπηρετήκει δὲ 9 
καὶ ἀλλ᾽ ἤδη ὁ Κινάδων τοῖς ἐφόροις τοιαῦτα. καὶ τότε δὴ 
ἔδοσαν τὴν σκυτάλην αὐτῷ. ἐν ἧ γεγραμμένοι ἦσαν οὗς ἔδει 
συλληφϑῆναι. ἐρομένου δὲ τένας ἄγοι μεϑ' ἑαυτοῦ τῶν νέων, 
Ἴϑι, εἶπον, καὶ τὸν πρεσβύτατον τῶν ἱππαγρετῶν κέλευέξ σοι 
συμπέμψαι ἕξ ἢ ἑπτὰ οἱ ἂν τύχωσι παρόντες. ἐμεμελήκει δὲ 
αὐτοῖς ὅπως ὁ ἱππαγρέτης εἰδείη οὖς δέοι πέμπειν, καὶ οἵ πεμ- 
πόμενοι εἰδεῖεν ὅτι Κινάδωνα δέοι συλλαβεῖν. εἶπον δὲ καὶ 
τοῦτο τῷ Κινάδωνι, ὅτι πέμψοιεν τρεῖς ἁμάξας, ἵνα μὴ πεζοὺς 
ἄγωσι τοὺς ληφϑέντας, ἀφανίζοντες ὡς ἐδύναντο μάλιστα ὅτι 

ἐφ᾽ ἕνα ἐκεῖνον ἔπεμπον. ἐν δὲ τῇ πόλει οὐ συνελάμβανον 10 
αὐτὸν, ὅτι τὸ πρᾶγμα οὐκ ἤδεσαν ὑπόσον τὸ μέγεϑος εἴη. καὶ 
ἀκοῦσαι πρῶτον ἐβούλοντο τοῦ Κινάδωνος οἵτινες εἶεν οἱ 
συμπράττοντες. πρὶν αἰσϑέσϑαι αὐτοὺς ὅτι μεμήνυνται, ἵνα 
μὴ ἀποδρῶσιν. ἔμελλον δὲ οἵ συλλαβόντες αὐτὸν μὲν κατέχειν, 
τοὺς δὲ συνειδότας πυϑόμενοι αὐτοῦ γράψαντες ἀποπέμπειν 
τὴν ταχίστην τοῖς ἐφόροις. οὕτω δ᾽ ἔσχον οἱ ἔφοροι πρὸς τὸ 
πϑάμαυ ὥστε καὶ μόραν ἱππέων ἔπεμψαν τοῖς ἐπ᾽ «Αὐλῶνος. 

ἐπεὶ δ᾽ εἰλημμένου τοῦ ἀνδρὸς ἡ ἧκεν ἱππεὺς φέρων τὰ ὀνόματα 11 

ὧν ὁ Κινάδων ἀπέγραψε, παραχρῆμα τόν τε μάντιν Τισαμε- 
᾿ς ψὸν καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐπικαιριωτάτους συνελάμβανον. ὡς 

δ᾽ ἀνήχϑη ὁ Κινάδων καὶ ἠλέγχετο, καὶ ὡμολόγει πάντα καὶ 
τοὺς συνειδότας ἔλεγε. τέλος αὐτὸν ἤροντο τί καὶ βουλόμενος 
ταῦτα πράττοι. ὁ δ᾽ ἀπεχρίνατο, μηδενὸς ἥττων εἶναι ἐν 4α- 

9, τένας ἄγοι -- ΘΙ ΘΠ 6 ΘΓ πομπιδη: τὰ γεγραμμένα. --- οὕτω 
ΠΟΘ 5016, Υ]. 1, 7, 7; ΠΙ, -- πρᾶγμα -- 56 ἀδοπίθῃ 50 
ὕ, 22, -- ἱππαγρετῶν.- ἴδ ἀτοὶ ΡΕ 41 6 δ 0116. γΕ!. ΡΙαίο Ῥγοίδρ:. 
ΗΙρραβτγοίθη ΘΓ ΒΠρίθη α16 500 Βἰι- 
(6, 6 ]06 8 ἄἀθῃ δαοἰβίθη 4 ὕηρ- 
ρθη οὐ] ἀθη Κῦηϊρθη 815 [,610- 
Βᾶγάθ ἀϊθηίθη, Ἐδβρ. [,δορᾶ, 4, ὃ. 

10, τὸ πρᾶγμα -- ἴῃ -ΞΞ οὐκ 
ἤδεσαν ὁπόσον τὸ πρᾶγμα τὸ μέγε- 
ὅος εἴη, νψὸ τὸ μέγεϑος Αορουδβ. ἀν 
Βεοίθμαηρ᾽ ἰδι. ΥΩ]. Ρ]αίο 68ρ. ΙΝ, 
5. 428" ὅσην δεὶ τὸ μέγεϑος τὴν 
πόλιν ποιεῖσϑαι. --- ἀποπέμπειν 
-- [45 Ομήδθοι ἰϑὶ διι8 γράψαντες τὰ 

5, 802} πῶς ἔχεις πρὸς ἐπιστήμην; 
γνὶθ ἀδοηϊϑί ἀπ ἅρον ἀϊ Εν- 
Καοηηίηῖ55 

11. ἐπικαιριωτάτους -- ἀϊο 
ροἀουϊοηάἀπδίθη, ψιιοῃίϊρδίθη 
πηΐον ἀθὴ ΝοΥΒΟΠ ΜΟΥ Θη,. [ἢ 
Θ᾽ μοΥ Βραθαίαηρ ὟἼΙ, 4, 1ὅ. νρὶ. 

ἍΠπΩΡ. ὙΠ, 1. Π0 6.2; Ἰ. ΠῚ; 1: 36 
πον εἰς ἔχετε καιρόν. --- τί καὶ--- 
5. ὃ 0. εἰναι --- ΔΟΠδηρὶρ νοὴ 
τι ρεοεὶ 

ῷ Ἐ 
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κεδαίμονι. ἐκ τούτου μέντοι ἤδη δεδεμένος καὶ τὼ χεῖρε καὶ 
τὸν τράχηλον ἐν κλοιῶ μαστιγούμενος καὶ κεντυύμενος αὐτῦς 

᾽ 2 - . ; ΄ὔ ΄ ξ, 

τε καὶ οὗ μετ αὐτοῦ κατὰ τὴν πόλιν περιήγοντο. καὶ οὗτοι 
μὲν δὴ τῆς δίκης ἔτυχον. 

Μετὰ δὲ ταῦτα Ἡρώδας τις Συρακόσιος ἐν Φοινίκῃ ὧν 

μετὰ ναυκλήρου τινὸς, καὶ ἰδὼν τριήρεις Φοινίσσας, τὰς μὲν 
καταπλεούσας ἄλλοθεν, τὰς δὲ καὶ αὐτοῦ πεπληρωμένας, τὰς 
δὲ καὶ ἔτι κατασκευαξζομένας, προσακχούσας δὲ καὶ τοῦτο. ὅτι 
τριακοσίας αὐτὰς δέοι γενέσϑαι, ἐπιβὰς ἐπὶ τὸ πρῶτον ἀναγό- 
μενον πλοῖον εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐξήγγειλε τοῖς “ακεδαιμονέοις 
ὡς βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους τὸν στόλον τοῦτον παρασκευ- 

Ω’ “, 

αξομένων᾽ ὅποι δὲ οὐδὲν ἔφη εἰδέναι. 2 - , εἶ 
ἀνεπτερωμένων δὲ 

τῶν “ακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμμάχους συναγόντων καὶ βου- 
, , " »"Ὕ Α , Α -- ἊΝ 

λευομένων τί χρὴ ποιεῖν. “υσανδρος νομίξων καὶ τῷ ναυτικῷ 
᾿ Ἁ , Ν ἰχ Α ᾿ ᾿ ΄ ς 

πολυ περιεόσεσϑαι τοὺς λληνας καὶ τὸ πεξον λογιζόμενος ὡς 
ΡῚ 7 ν κ ΄ 3 Ἁ ͵Ἶ Α 3 ᾿ ς » 

ἑσωϑη τὸ μετὰ Κυρου ἀναβαν, πείλει τὸν 4γησίλαον υποστῆ- 
Ἵ 2 »" » “ - ΄ 

ναι, ἣν αὐτῷ δῶσι τριάκοντα μὲν Σπαρτιατῶν, εἰς δισχιλίους 
δὲ τῶν νεοδαμωδῶν, εἰς ἑξακισχιλίους δὲ τὸ σύνταγμα τῶν 

, ᾿ ὸ 2 , συμμαχῶν. στρατευξσϑαι εἰς τὴν “σίαν. 
᾿ , »" 

πρὸς δὲ τουτῷ τῷ 

λογισμῷ καὶ αὐτὸς συνεξελϑεῖν αὐτῷ ἐβούλετο, ὕπως τὰς δε- 

Ιν. 1. τριήρεις --- Δαυΐ αἷς Ῥογ- 
50] 1} 06 Ὑ ΟΥΒίΘΙ] προ 465 ΡΠ ΥΠᾶ- 
θᾶΖοβ, αἴθ ἀἄαγοὶ πᾶροναβ, Κὔηϊρ' νοὴ 
Κυρνοβ, υηϊουϑίϊζεχί ναγάθη, Παίίθ ἀν 
Ῥουβουκῦπϊο ἄθη ΒΘίθ ἢ! δου] 556}, οἷπθ 
ΒΙοίί6 σορθη ἀΐθ ϑραγία πον. δι βζΖινί- 
βίθῃ, ἄδγθὴ Βϑίθ] Κοποη ἀϊου πο μη 6 
5016, Ὠιοάον ΧΙΝ, 89. Ῥαιβδη. !, ὃ, 2. 
-- τὸ πρώτον --ΦἈἝὸδλλάδα - αἴθ 
Δ οΥ βίθ!! απο ννὶθ Υ, 3, 4 τὸν ῥέοντα 
ποταμὸν διὰ τῆς πόλεως, Κγτορ. 
ΙΙ, 6, ὁ τούς ἰόντας σατράπας 
ἐπὶ ταύτας τὰς χώρας. --- ὅποι --- 
118 ἀθὴὶ παρασκεναζομένων ἰδὶ οἷη 
ψοεθαηὶ 465. ΟΠ] ΟἸΘ 5. σὰ θη Κθῃ, 

2. τὸ ---᾽ἀναβάν -- 8. 1, 1.2. 
τς τριάκοντα τ π80}} Ρ]αΙΆ ΓΟ] 
Αρ65. θ. αἱ8β ἡγειιόνας καὶ συμβού- 
λους: ἅλον ἴγὸ ν ουνγθηάἀαηρ 5. ἃπ0}} 

δ 20. ὨϊΪ6 ρδγίδῃθυ μαίίδη. Ζιθγϑὶ 
ἰπὶ Φ. 418 ν. (Ἰην. οἷ (ἰ6β8θὶζΖ 6}]88- 
56), ἄδ585 ἴῃ ἄθὴ Κορ χίίρθη. ἄθηη θ6- 
[6 Προ άθη Κὔηϊρο βϑίθι8. Ζ6}}ὴ ὅραν- 
ιἰδίθ 815. Κυϊθρβυαι} τηϊρορ θ6 ἢ πγοὺ- 

ἄθὴ 5016, ΠῚ ρ᾽ 1886) ΠἸ]Ά556. δἷΠ6 
Απίβιομι. ἄρθοῦ. βοῖπθ Ἠδηά]ιηρθη. 2ι 
ἔνθα. Ὑπακγα. Ψ, 68; Ὀίοάον ΧΙ], 
78. Ὀνοιβδὶρ ουβοπθίηθη χαυθυβί Ὀ6] 
ΑΡΘΒ1|405, ἀδηη. 81|0}} 6] ΠῚ Α ΘΟΒΙ ΡΟ] 15 
Υ, 8,8. Ζ. μϑιηθυῖθη ἰϑὲ 0} ΠΟΟΠ,, 
4855 4485 δου βοηβίὶ Κοὶπθ ἃῖ18 ὥϑραν- 
(ἰαΐοὰ φΘὈἸἀοίθη.. ΤΥ ΡΡΘη. δίῃ θη 
501Π{6, 16 θη 8}}15. τἀπὶ αἴ6 Βορίθυιηρ, 
Ιοἰομίθυ χὰ ἄδην {πιο ημ θη ρϑηοἰρὶ 
Ζιι τ] 80} 6}. --- πρὸ ς---ἐβούλετο -- 
δοάγἄηριον Αὐβαάναοϊι ; δΙΒΒ6Ρ αἴθ 56. 
Βοινδομίαηο ὈΘβιϊπηγηΐο ἴῃ ἃ110}} 56ῖη 
οἰρθηθ5. [πη ούθβθθ. Ζῃὶ θη ΨΟΥΒΟΠΪασο, 
γγ6 1} οὐ θη Δπηβοὴ Προ, 586108 
Π80ἢ} Αβίθη σι ρόίθη. -- τὰς δε- 
καρ χίας -- Τιγβᾶπαον Παίί οἱ 586]- 
πθηι. Ρουθ ΑΘ Πα] 6 ἢ Αβίθη ἴῃ 
ἄθη διδάίδη, νυ !οθ δὲ ἰΐ βοῖηθ (6ὁ- 
να! θΘΚαηὶ, αἷθ θοιηο κραί θη δι ἶρο- 
ΠΟΘ ἀπᾷ ΟἹ ραν βοη 6. Βδρὶθραμρ ἢ 
οἰπροβοίχί, ὑ ίο 6. 115. Θἰη θη βρδνιἃ- 
πἰβόιθ Ηδνπιοβίθη ππὰ Ζθ Ζὰ 586]1- 
π6. Ρανίοὶ ροιδνρθῃ Μᾶηηθνη θδβίδη- 

ἔπε. Ὁ. 5.9 
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καρχίας τὰς κατασταϑείσας ὑπ᾽ ἐκείνου ἐν ταῖς πόλεσιν, ἐκ- 

πεπτωκυίας δὲ διὰ τοὺς ἐφόρους, οἱ τὰς πατρίους πολιτξίας 

παρήγγειλαν, πάλιν καταστήσειξ μετ᾽ ᾿4γησιλάου. ἐπαγγει- 8 
λαμένου δὲ τοῦ ᾿4γησιλάου τὴν στρατείαν, διδόασί τε οἱ 4α- 
κεδαιμόνιοι ὅσαπερ ἤτησε καὶ ἑξαμήνου σῖτον. ἐπεὶ δὲ ϑυσά- 
μενος ὅσα ἔδει καὶ τἄλλα καὶ τὰ διαβατήρια ἐξῆλϑε, ταῖς μὲν 
πόλεσι διαπέμψας ἀγγέλους προεῖπεν ὅσους τε δέοι ἑἕκασταχό- 
ϑὲν πέμπεσϑαι καὶ ὕποι παρεῖναι. αὐτὸς δ᾽ ἐβουλήϑη ἐλϑὼν 
ϑῦσαι ἐν 4ὐλίδι, ἔνϑαπερ, ὁ ̓'4γαμέμνων ὅτ᾽ εἰς Τροίαν ἔπλει 
ἐθύετο. ὡς δ᾽ ἐκεῖ ἐγένετο, πυϑόμενοι οἱ βοιώταρχοι ὅτι ϑύοι, 4 
πέμψαντες ἱππέας τοῦ τε λοιποῦ εἶπον μὴ ϑύειν καὶ οἷς ἐνέτυ- 

χον ἱεροῖς τεϑυμένοις διέρριψαν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ. ὁ δ᾽ ἐπιμαρ- 

τυράμενος τοὺς ϑεοὺς καὶ ὀργιξόμενος, ἀναβὰς ἐπὶ τὴν τριήρη 
ἀπέπλει. ἀφικόμενος δ᾽ ἐπὶ Γεραιστὸν, καὶ συλλέξας ἐκεῖ ὅσον 
ἐδύνατο τοῦ στρατεύματος πλεῖστον εἰς Ἔφεσον τὸν στόλον 

ἐποιεῖτο. 
Ἐπεὶ δὲ ἐκεῖσε ἀφίκετο, πρῶτον μὲν Τισσαφέρνης πέμψας Ὁ 

ἤρετο αὐτὸν τένος δεόμενος ἥκοι. ὁ δ᾽ εἶπεν αὐτονόμους καὶ 
τὰς ἐν τῇ Ζσία πόλεις εἶναι. ὥσπερ καὶ τὰς ἐν τῇ παρ᾽ ἡμῖν 

ἄεη. 51: Π, 2, ὅ; 8,7; Π|͵ ὅ, 18. ΡΙυ- 
ἰάγο Γγβαπά. ὅ α. 18, 16 Αὐῇπθρθαηρ 
αἴθβοὺ ΟἸ!σ γοῃϊθη ἀαγο}} αἴθ ΕρΠογθη 
Β0Π6ῖηὺ {Π|6}}5. 88 ΕἸ [Θυβα ἢ! ἀθυβ ! 6 
Θαρθη αἷἰθ Μϑοῦῃν 468 ΤΠ γβϑδηάθυ, {1618 
δαΐ Βοίγῖθῦ ἀθὺ βραγίδηϊβοηθη Κῦὔηϊρ, 
ἄογθη ΕΠ ΟΠ Καὶ Τγϑαπάον Ζὰ Β656ὶ- 
ἰἰρθη βποῃίθ, δυο! οί. σὰ 86ῖη, ΡΙυ- 
ἰδγο ἢ Γ᾿ γβᾶπά. 21, Νὴ Ρ]αἰαγο 668. 
6 Παίίδιι ἀπο Αυϊδιᾶπ 6. ἴῃ ἄθη διᾶα- 
θη. 56]08ι πιϊίσονίνκι. -- τὰς πα- 
τρίους πολιτείας --- νῖδ 516 νοῦ 

ἀον Ἠδυυβομδῦ, ἀθυ ΑἸ ΠΘ μον. θΘβίδπ θη 
Βαϊίθη, 85. ὶ 7, 

ὃ. ἑξαμήνου -- 5.281], 3,9. --- 
διαβατήρια -- ἀἷθ Ατί ἀἴθβοὺ θϑίτη 
ΑἸΒΙΠΔΥΒΟΙ ἃ1|5. (ον Ἠοίμγαὶ τ[6 1 Ζοιι5 
απ ἀον ΑἰΠθπ6 ἀδυρθονδοῃίθη Ορίοι 
θΘβοΠγοῖθί ΧΘΠΟΡΙ, ἤδβρ. [αο64. 13, 
2 Εἴ, -- ταὶς πόλεσι --- αἰο Αὐἱ- 
ἔογἀθγαπρ' οὐρίηρ Δῃ 4116 οὙἸ ΘΟ ΙΒ 6 ἢ 
δίαδαίθη, τηϊΐ ΑἸΒηΔἤτηΘ ἀ6Υ ἄθη ϑὅραγ- 
(πον ἔθ᾽ πα ]Π]1οἤ θη Αὐοῖνον ; θά οοἢ νου- 
γγεϊρσθγίθη αἷθ Κουϊη θυ, ΑἸΠθποὺ ἀπά 
ΤἬΘΌΔΠ Θ᾽ πΠίου νθυβοῃθάθηθη Ὑουνβη- 

ἄθῃ. ἴῃγθ [ηιογβι χα ηρ. Ρδαδβδη. ΠῚ, 
9, 1---ὃῦ. νη]. πηίοῃη ὅ, ὅ. --- ὅποι -- 
Ὀιπαοτῇ βίαι ἀ65 Πιδπάβ νι. ὅσους. 
θὰ5 Μοῦραπὶ παρεῖναν δηϊῃᾶ!} ἄθη 
ΒορνΗ 65 Κοπιπιθη5. Ὗ8]. ὅ, θ πα- 
ρεῖναν εἰς “Μλίαρτον. ἜΠΕΡ. Τ Ζ ὦ 
παρῆσαν εἰς Σάρδεις. --- ὁ σον 19 
Πὰ5 Ορίδι, νϑίομθβ. Αρϑβῖ!δ05. ἃπρ68}- 
Ἰϊοἢ. δῦ ΒΘΙΘΗΙ οἶποβ ΤΙΔαπιθ5 ἀον ΑΥ- 
ἰθη11ῖ8 ἀαΥΥϊη ρθη. ΟΠ] 6, νΟ]]Ζορ οὕ 
Οππ6. ΖιΖι πη ρ ἀ685. ὈδοιΒοῆθη Ῥυϊ6- 
βίουβ, ὑπ ψαλὰθ ἀ651}84}0 νὸμ ἄδηῃ 
ΤΠΘΡΔΠΘΡη ἃπ ἀ6ι ΟΠ! πηρ δ ἢ π- 
ἀονί, ΡΙαίαγοῃ Αρθβ. ὁ. Ρεοιορὶά, 21. 
4, βοιώταρχοι -- 5Βοηδί βοιω- 

τάρχαι, ἀἴ6 Βοδιλίθη, νγθίοῃ υτϑρυϊΐπρ- 
16]. νοῦ ἄθη πηδυπᾶηρίσθη ϑιᾶάίθη 
465. Ὀδοίϊδοιθη. ΒαπηἊ65 σὰν [μοἰϊππρ; 
ΘΓ Βα ἀθβᾶπρ ΘΠ θη σον δ} 
ἰμγθη 5᾽(5 ἴῃ ΤΠΘΡΘὴ Παίίθη, 6] Γ ἂπ 
ἅδον Ζ8}}. Τιμκγά. ΓΝ, 91. --- ὅσον 
--- πλεῖστον - 5, Ζὰ 1ΠΙ, 2,9. 

δ. «ἐσ εὴ --- ἀφίκετο --- ἦν ΕΥὰΠ- 
αν 906 ν, Ον. -- εἐναν --- ἃ0- 
Πᾶἄπρὶρ' γὸπ ἀθη Ζὶ ψ]Θ θυ]! ΘΠ θη 
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Ἑλλάδι. πρὸς ταῦτ᾽ εἶπεν ὁ Τισσαφέρνης, Εἰ τοίνυν ϑέλεις 
σπείσασϑαι ἕως ἂν ἐγὼ πρὸς βασιλέα πέμψω, οἶμαι ἄν δὲ 
ταῦτα διαπραξάμενον ἀποπλεῖν. εἰ βούλοιο. ᾿4λλὰ βουλοίμην 
ἄν. ἔφη. .εἰ μὴ οἰοίμην γε ὑπὸ σοῦ ἐξαπατᾶσϑαι. ἀλλ᾽ ἔξεστιν. 
ἔφη. σοι τούτων πίστιν [δόντα καὶ παρ᾽ ἐμοῦ πέστιν] λαβεῖν 
ἢ μὴν ἀδόλως σοῦ πράττοντος ταῦτα ἡμᾶς μηδὲν τῆς σῆς ἀρ- 

ὁ χῆς ἀδικήσειν ἐν ταῖς σπονδαῖς. ἐπὶ τούτοις ῥηϑεῖσι Τισσα- 
φέρνης μὲν ὥμοσε τοῖς πεμφϑεῖσι πρὸς αὐτὸν Ἡριππέδαᾳ καὶ 
“ερκυλίδᾳ καὶ Μεγίλλῳ ἡ μὴν πράξειν ἀδόλως τὴν εἰρήνην, 
ἐκεῖνοι δὲ ἀντώμοσαν ὑπὲρ ᾿4γησιλάου Τισσαφέρνει ἦ μὴν 
ταῦτα πράττοντος αὐτοῦ ἐμπεδώσειν τὰς σπονδάς. ὁ μὲν δὴ 
Τισσαφέρνης ἃ ὥμοσεν εὐθὺς ἐψεύσατο" ἀντὶ γὰρ τοῦ εἰρήνην 
ἔχειν στράτευμα πολὺ παρὰ βασιλέως πρὸς ᾧ εἶχε πρόσϑεν 
μεθενεμάενο. ᾿4γησίλαος δὲ, καίπερ ὐσθανόμεψου ταῦτα, ὅμως 

ἐπέμενε ταῖς σπονδαῖς. 

7. Ὡς δ᾽ ἡσυχίαν τε καὶ σχολὴν ἔχων δ᾽ 4γησίλαος διέτριβεν 
ἐν τῇ Ἐφέσῳ. ἅτε συντεταραγμένων ἐν ταῖς πόλεσι τῶν πολι- 
τειῶν, καὶ οὔτε δημοκρατίας ἔτι οὔσης, ὥσπερ ἐπ᾿ ᾿4ϑηναίων, 
οὔτε δεκαρχίας, ὥσπερ ἐπὶ Πυσάνδρου, ἅτε γιγνώσκοντες πᾶν- 
τὲς τὸν ύσανδρον. προσέκειντο αὐτῷ ἀξιοῦντες διαπραάτ- 
τεσϑαι αὐτὸν παρ᾽ ᾿“γησιλάου ὧν ἐδέοντο καὶ διὰ ταῦτα ἀεὶ 
παμπληϑὴς ὄχλος ϑεραπεύων αὐτὸν ἠκολούϑει, ὥστε ὃ μὲν 
“Ἵγησίλαος ἰδιώτης ἐφαίνετο. ὁ δὲ “ύυσανδρος βασιλεύς. ὅτι 

μὲν οὖν ἔμηνε καὶ τὸν ᾿Ἵγησίλαον ταῦτα ἐδήλωσεν ὕστερον" 

οἵ γε μὴν ἄλλοι τριάκοντα ὑπὸ τοῦ φϑόνου οὐκ ἐσίγων, ἀλλ᾽ 

ἔλεγον πρὸς τὸν ᾿Δγησίλαον ὡς παράνομα ποιοέη “ύσανδρος 
τῆς βασιλείας ὀγκηρότερον διάγων. ἐπεὶ δὲ καὶ ἤρξατο προσ- 

τον 

δεόμενος ἤκω. -- δόντα--πέστιν 
"αι 1. Βιπάον σὰν ν᾽ ονν οἰ πα] ριιηρ; 
ἀ68. ϑ΄'μηθ5. ΠἰηΖιρ  ἰρι. 

0. ὑπὲρ 4γησιλάου -- ἵπι Νὰ- 
6) 465. ΑΘΈ81[Δ08. ΑΔΒ. ὙΠ ,58 
προλέγομεν ουν ὑμῖν, ἐγώ τε ὑπὲρ 
Σεύϑου --- ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. 
16 δῖον 465 ΔΙ 8015 απ 65. νγὰν 
ΔΓ ἀνοὶ Μοηᾶιο [οβιροβοίχί, Ἀρ68ι}, 
ΠΕΡῚ { α 
᾿8. ἔμην ε --- ἴγὸν Αονῖϑι. Αοὺ, κοπηηί 

ἴη ον Βοάθαίαηρ Γα5 θη τηδο! θη, πἰοῃι 
ΑΌΘΥ ἰπ ἦθὺ Βεάδιυνιηρ ΘΥΖ ΡΠ 6 ΜΟΥ, 

νοὴ ἄδθη Οοη͵δοίανεη ἐλύπει, ἠνία, 
ἔδακνε ΘΠΙΡ 61} 8101}. ΠΑΠΊ ΘΠ ΠΟἢ ἀΐθ 
Ιοἰζίουθ. -- οὗ ἄλλοι τριάκοντα 
-- ἀϊθ ἀπάγῃ, διι5868 0 ἄθπὶ Αρθϑὶ- 
[ΙΔ 08, ϑγ ΟΠ. βοηννίθο, πᾶπη] 10} ἀϊθ 
Ὀνοιϑβδῖς, [6 ὸν ἀΐθβοη δου ἢ νοὴ 
ἄλλος νρῃ]. τὰ 11,4,9, πα τοῦ φϑό- 
νου --- ἀδὁΥ΄ ΑὙΕΚ6Ι σὰν Βοζθιοππηρ 
ἀ6ὸ5 Νοίάἀθϑ, ἀδθὺ παι) οῃ ουνν οῖϑθ ἴῃ 
ἱπΠη6ῃ. 5101} τόρ θ ἢ τηιιββίθ, --- τῆς βα- 
σιλείας --- εἰννὰ 6]6 10} ἢ τῆς βα- 
σιλείας ἣν ἃ18. 65 ἀν Κδηϊρβυν γα 6 
ΖΡ ΘΚΟΠΊΠΊΘῚ νυν ἄνθ, ΑΘ] 1οἢ ΟΟτπηιθηὶ, 

ς΄ ως 

οὐδ ΥΑ  ἂαρδ' .- 
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ἄγειν τινὰς τῷ ̓ “γησιλάῳ ὁ ἡύσανδρος, πάντας οἷς γνοίη αὖ- 
τὸν συμπραττοντά τι ἡττωμένους ἀπέπεμπεν. ὡς δ᾽ ἀεὶ τὰ 
3 ,ὕ ἘΠ ᾿ ’ 2 , Ἂν ἰ ᾽ Ὺ Ἁ 
ἐναντία ὧν ἐβούλετο ἀπέβαινε τῷ Τυσανδρῷ, ἔγνω δὴ τὸ 

-,; » "“  ᾿ , “ »" γιγνόμενον" καὶ οὔτε ἕπεσϑαι ἑαυτῶ ἔτι εἴα οχλον τοῖς τὲ 

συμπρᾶξαί τι δεομένοις σαφῶς ἔλεγεν ὅτι ἔλαττον ἕξοιεν. εἰ 
’, - λ 3 

αὐτὸς παρείη. βαρέως δὲ φέρων τῇ ἀτιμίᾳ, προσελϑὼν εἶπεν, 9 
, ᾽᾿Δγησίλαε, μειοῦν μὲν ἄρα σύγε τοὺς φίλους ἠπίστω. Ναὶ 

᾿ ,2 ᾿" [4 ’ τ “ὦ ’, ῥ 
μα ΖΙ{, ἔφη, τοὺς γὲ βουλομένους ἕμου μείζους φαίνεσϑαι" 

τοὺς δέ γε αὔξοντας εἰ μὴ ἐπισταίμην ἀντιτιμᾶν, αἰσχυνοίμην 
"» 

ἄν. καὶ ὁ ύσανδρος εἶπεν, ᾽4λλ᾽ ἴσως καὶ μᾶλλον εἰκότα σὺ 
ποιεῖς ἢ ἐγὼ ἔπραττον. τάδε οὖν μοι ἐκ τοῦ λοιποῦ χάρισαι, 

ὅπως. ἂν μήτ᾽ αἰσχύνωμαι ἀδυνατῶν παρὰ σοὺ μήτ᾽ ἐμποδών 

σου Ω; ἀπόπεμψόν ποί με. 

καιρῷ δοι εἶναι. 

ὅπου γὰρ ἂν ὦ, πειράσομαι ἐν 
εἰπόντος δὲ ταῦτα ἔδοξε καὶ τῷ ᾿“γησιλάῳ 10 

“ » ᾿ , ΚΟ τΝ Ἄβας ἡτιν , 
οὐυτῶ ποιῆσαν, καὶ πεμπει αὐτὸν ἐφ΄ Βλλησποντου. ἐκεὶ δὲ ὃ 

“Δύσανδρος αἰσϑόμενος Σπιϑριδάτην τὸν Πέρσην ἐλαττούμε- 
Ζ ς Ἁ ’ὔ ’ὕὔ 3 » Ά ,ὕ 3 -ὦ 

νὸν τι ὑπὸ Φαρναβαζου, διαλέγεται αὐτῷ καὶ πείϑει ἀποστὴῆ- 

ναι ἔχοντα τούς τε παῖδας καὶ τὰ περὶ αὐτὸν χρήματα καὶ ἵπ- 
πεῖς ὡς διακοσίους. καὶ τὰ μὲν ἄλλα κατέλιπεν ἐν Κυξίκῳ, 
αὐτὸν δὲ καὶ τὸν υἱὸν ἀναβιβασάμενος ἧκεν ἄγων πρὸς ᾿4γησί- 
λαον. ἰδὼν δὲ ὁ ̓ '4γησίλαος ἤσϑη τε τῇ πράξει καὶ εὐθὺς ἀνε- 
πυνϑάνετο περὶ τῆς Φαρναβάζου χώρας τε καὶ ἀρχῆς. 

᾿Επεὶ δὲ μέγα φρονήσας ὁ Τισσαφέρνης ἐπὶ τῷ καταβάντι ιὶ 
, ᾿ , εᾷ 3 Υ , 

στρατευματι παρὰ βασιλεως προεῖπεν 4γησιλαῳ πόλεμον, εἰ 

μὴ ἀπίοι ἐκ τῆς 'Δσίας, οἵ μὲν ἄλλοι σύμμαχοι καὶ Πακεδαιμο- 

|1,22 ὥστε δοκεῖν ὀρϑοτέραν (τὴν 
γυναϊκα) τῆς φύσεως εἶναι. --- ἡτ- 

τωμένους -- ἀ. 1. ππνουνοθίου 
5806. 

9, τῇ ἀτιμίᾳ Ξε ΟΝ» 1,29. 
-- μὲν ἄρα --- σιππὶ Αὐδάνιοις ὅτ 
Ἐμἰ δυο ηρ,, νν16 ΠΠΒΘΡ.,, 8 [50 ““ τηῖζ 
ἄθη] Νεθοπρθάδηκοη: 485 δία ἸΟἢ 
ηἰομὶ οὐγδῦίθί. ΥρΙ., Απᾶρ. ΝῊ, 
0, 11 ̓ Δλλὰ πάντα μὲν ἄρα ἄνϑρω: 
πον ὄντα προσδοκᾶν δεῖ, --- ἐκ τοῦ 
λοιποῦ -- ἰῇ ἀρτνίσοπ, ψ ϑπηὶρ- 
Βί6η8. Ποπι 5}. βΈβεη Οἰγπιρίοά. 9 
ἐὰν δ᾽ ἄρα μὴ ἐπιτυγχάνητε τούτου, 
ἐκ τῶν ὑπολοίπων τῷ τὰ δίκαια λέ. 
γοντι τούτῳ τὴν ψῆφον ὑμᾶς προσ- 

ϑέσϑαι. --- ἐν καιρῷ δον εἶναι 
- ΡΙαπίᾶγο Αρ65. 8 ἔσομαί σοι χρή- 
σιμος. 50. δύοῃ ὙΠ, 4,8 ἐν καιρῷ 
ὑμὶν γενοίμεθα. Κορ. ὙΠ 16 ἴσως 
γὰρ ἂν πάνυ ἡμὶν ἐν καιρῷ γένοιτο 
αὕτη ἡ γυνή. ΥἹ, 1, 88. 

10. ἐλαττούμενον -- Αθ65. ϑ, 
δ, Σπιϑριδάτης μέν γε ὃ Πέρσης 
εἰδὼς ὅτι Φαρναβαζος γῆμαι μὲν 
τὴν βασιλέως ἔπραττε ϑυγατέρα, 
τὴν δὲ αὐτοῦ ἄνευ γάμου λαβεῖν 
ἐβούλετο, ὕβριν νομίσας τοῦτο Ἵγη- 
σιλάῳ ἑαυτὸν --- ἐνεχείρισε. --- τὸν 
υἱὸν -- ἄδη ΤΥ͂, 1, 28 ροπαηπηίθῃ 
Μεραθαίο8. 

11. οὗ μὲν ἄλλοι -- 5. σὰ Π, 
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νίων οἱ παρόντες μάλα ἀχϑεσϑέντες φανεροὶ ἐγένοντο. νομί- 
ξοντὲς ἐλάττω τὴν παροῦσαν εἶναι δύναμιν ᾿“γησιλάῳ τῆς βα- 
σιλέως παρασκευῆς. ᾿Δγησίλαος δὲ μάλα φαιδρῷ τῷ πρυσώπῳ 
ἀπαγγεῖλαι Τισσαφέρνει τοὺς πρέσβεις ἐκέλευσεν ὡς πολλὴν 
χάριν αὐτῷ ἔχοι. ὅτι ἐπιορκήσας αὐτὸς μὲν πολεμίους τοὺς 
ϑεοὺς ἐχτήσατο. τοῖς δ᾽ Ἕλλησι συμμάχους ἐποίησεν. ἐκ δὲ 
τούτου εὐϑὺς τοῖς μὲν στρατιώταις παρήγγειλε συσκευάξεσϑαι 
ὡς εἰς στρατείαν, ταῖς δὲ πόλεσιν εἰς ἃς ἀνάγκη ἦν ἀφικνεῖ- 
΄σϑαι στρατευομένῳ ἐπὶ Καρίαν προεῖπεν ἀγορὰν παρασκευά- 
ξειν. ἐπέστειλε δὲ καὶ Ἴωσι καὶ Αἰολεῦσι καὶ ἙΕλλησποντίοις 

12 πέμπειν πρὸς ἑαυτὸν εἰς Ἔφεσον τοὺς συστρατευσομένους. ὁ 

δὲ Τισσαφέφνης : καὶ ὅτι ἱππικὸν οὐκ εἶχεν ὁ ̓ ἡγησίλαος, ἡ δὲ 

Καρία ἄφιππος ἣν; καὶ ὅτι ἡγεῖτο αὐτὸν ὀργίξεσϑαι αὐτῷ διὰ 
τὴν ἀπάτην, τῷ ὄντι νομίσας ἐπὶ τὸν αὐτοῦ οἶκον εἰς Καρίαν 
αὐτὸν ὁρμήσειν. τὸ μὲν πεξὸν ἅπαν διεβίβασεν ἐκεῖσε, τὸ δ᾽ 
ἱππικὸν εἰς τὸ Μαιάνδρου πεδίον περιῆγε, νομίζων ἱκανὸς 
εἶναι καταπατῆσαι τῇ ἵππῳ τοὺς Ἕλληνας, πρὶν εἰς τὰ δύσιππα 

ἀφικέσϑαι. ὁ δ᾽ ᾿4γησίλαος ἀντὶ τοῦ ἐπὶ Καρίαν ἰέναι εὐθὺς 
τἀναντία ἀποστρέψας ἐπὶ Φρυγίας ἐπορεύετο, καὶ τάς τε ἐν τῇ 
πορείᾳ ἀπαντώσας δυνάμεις ἀναλαμβάνων ἦγε καὶ τὰς πόλεις 

κατεστρέφετο καὶ ἐμβαλὼν ἀπροσδοκήτοις παμπληϑῆ χρήματα 
ιἢ ἐλάμβανε. καὶ τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἀσφαλῶς διεπορεύετο᾽ 

οὐ πόρρω δ᾽ ὄντος “]ασκυλείου. προϊόντες αὐτῷ οἱ ἱππεῖς 
ἤλαυνον ἐπὶ λόφον τινὰ, ὡς προΐδοιεν τί τἄμπροσϑεν εἴη. 
κατὰ τύχην δέτινα καὶ οἵ τοῦ Φαρναβαξου ἱππεῖς οἵ περὶ 'Ῥα- 
ϑίνην καὶ Βαγαῖον τὸν νόϑον ἀδελφὸν. ὄντες παρύμοιοι τοῖς 
Ἕλλησι τὸν ἀριϑμὸν, πεμῳφϑέντες ὑπὸ Φαρναβάζου ἤλαυνον 
καὶ οὗτοι ἐπὶ τὸν αὐτὸν τοῦτον λόφον. ἰδόντες δὲ ἀλλήλους 
οὐδὲ τέτταρα πλέϑρα ἀπέχοντας. τὸ μὲν πρῶτον ἔστησαν ἀμ- 
φύτεροι, οἵ μὲν Ἕλληνες ἱππεῖς ὥσπερ φάλαγξ ἐπὶ τεττάρων 

4, 9. --Ἐ ἀγορὰν --- θᾶ ἀϊ6 ϑο|άα- 
(6 η 510} 8608. Ὀοκῦβιϊρθη τηϊιββίθη, 
50 ΜᾺ 65 νοηϊσβίοηβ. ἴθ ΡΙΙΟΠΙ ἀ65 
ΕΟΙΔ ΘΛ.) αἀαίῦ Ζὶ βΒούροη, (858 
ἀἰθβο! θη δὴ θη Πα Ππορ! ἄϊζρη 1,66 5- 
ἈΠ 61 σασὰ Καὶ ἕδη οι. 

12 τὸν αὐτοῦ οἶκον -- πιδὴ 
ογινα νοὶ ἑαυτοῦ, νἱὶο 2, 1 τῇ ἑαυτοῦ 
οἰκήσει, ἄἀὰ ἀϊθ αδηθάνα νου αὐτὸς 

1] ῬΟβ5θββϑίν θη 5116 ΠΙΟΙ  χυνίβοῃοι Αὐ- 
{61 απ ϑυθδβίαπιϊν σὰ βίθθμοη Ρο- 
86η. Μδῃ νυρ]. ἦεάοοϊι , 4, 16; ΝΗ, 
1.,,.20ὺ..--- τάν πα ἀποστρέ- 
ψας -- ΑπᾶΡ. 1, 8, 33 τἀναντία 
στρέψαντες ἔφευγον, ΥΙ, 6, 88 ἔδο- 
ξεν αὐτοῖς τοὔμπαλιν στρέψαντες 
ἐλϑεῖν. ᾿ 

13. “ασκυλείου --- ΒοβίάθηΣ 468 
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, ο΄." , ν , 3 ’ δύ τς 
παρατεταγμένοι, οἵ δὲ βάρβαροι τους πρώτους οὐ πλὲον ἢ εἰς 

δώδεκα ποιήσαντες, τὸ βάϑος δ᾽ ἐπὶ πολλῶν. 
πρόσϑεν ὥρμησαν οὗ βάρβαροι. 

ἔπειτα μέντοι 
ὡς δ᾽ εἰς χεῖρας ἦλθον, ὅσου 14 

μὲν τῶν Ἑλλήνων ἐπαισάν τινας, πάντες συνέτριψαν τὰ δό- 

ρατα, οἵ δὲ Πέρσαι κρανέϊνα παλτὰ ἔχοντες ταχὺ δώδεκα μὲν 

ἱππεῖς, δύο δ᾽ ἵππους ἀπέκτειναν. ἐκ δὲ τούτου ἐτρέφϑησαν 
οἱ Ἕλληνες ἱππεῖς. βοηϑήσαντος δὲ ᾽Δγησιλάου σὺν τοῖς ὁπλί- 
ταις, πάλιν ἀπεχώρουν οἵ βάρβαροι, καὶ εἷς αὐτῶν ἀποϑνη- 
κει. γενομένης δὲ ταύτης τῆς ἱππομαχίας. ϑιρβδερν τῷ ̓ Ἵγη- 

σιλάῳ τῇ ὑστεραίᾳ ἐπὶ προόδῳ ἄλοβα αὐγδάται τὰ ἱερά. τούτου 

μέντοι φανέντος στρέψας ἐπορεύετο ἐπὶ ϑάλατταν. γιγνώσκων 
δὲ ὅτι εἰ μὴ ἱππικὸν ἱχανὸν χτήσαιτο, οὐ δυνήσοιτο κατὰ τὰ 
πεδία στρατεύεσϑαι, ἔγνω τοῦτο κατασκευαστέον εἶναι, ὡς μὴ 
δραπετευοντα πολεμεῖν δέοι. 

-» - ᾿ - ῇ δ »"ὅ ’ . πασῶν τῶν ἐκεῖ πόλεων ἱπποτροφεῖν κατέλεξε 
[χγ7 ’ “"" « δ΄ 

οὔτις παρέχοιτο ἵππον καὶ ὁπλα 

Α " Ἁ , 3 
καὶ τους μὲν πλουσιωτάτους ἕξκ 

» Ἁ 

προειπῶν δὲ, 
2 ἊΝ, 

καὶ ἄνδρα δόκιμον, ὁτι ἐξέσται 
3 -» Ἁ ͵ 3 " χὰ ν ΄ 

αὐτῷ μὴ στρατευξσϑαι, ἑποίησεν ουτῶ ταυταὰ συντόμῶς πρατ- 
δ » ᾿ τ 

τεσϑαι ὡσπερ ἂν τις τὸν ὑπὲρ 

μῶς ξητοίη. 

ς » 3 ͵ Γ 

αὐτου ἀποϑανουμενον προϑυ- 

Ἔκ δὲ τούτου ἐπειδὴ ἔαρ ὑπέφαινε, συνήγαγε μὲν ἅπαν 16 

τὸ στράτευμα εἰς Ἔφεσον᾽ ἀσκῆσαι δ᾽ αὐτὸ βουλόμενος ἄϑλα 

προὔϑηκε ταῖς τε ὁπλιτικαῖς τάξεσιν, ἥτις ἄριστα σωμάτων 
" χυ -- Ω’ 

ἔχοι. καὶ ταῖς ἱππικαῖς, ἡτις κράτιστα ἱππεύοι᾽ καὶ πελτα- 
ἘΞ δι , , 

σταῖς δὲ καὶ τοξόταις ἀϑλα προύϑηκεν, ὅσοι κράτιστοι πρὸς τὰ 
προσήκοντα ἔργα φανεῖεν. ἐκ 

ΡΠΔΥπαθαΖοσ. Κ᾿. Λ΄, 1, 15, --- τοὺς 
πρώτους --- ἀϊ6 Εγοπΐ πἰοῃί Ὀγϑὶίθν 
45 σὰν!  Μδπη. Κρ]. 1,22. --- πλέον 
Ξ-- εἰς πλέον. γρΙ. χὉ ὙΠ, ἼΩ. 
Ἢ πάντες -- παλτὰ -- ἢουί- 
Ποἢ. Θγρῖθθῦ 8190} 16 [60 υ] θη Ποἷί 
(οΥ ῬΘΥΒΙΒομ θη Βουνηαπρ' ἅτ 46 γθ 
64ᾳ. 12,12 ἀντί γε μὴν δόρατος κα- 
μακίνου, ἐπειδὴ καὶ ἀσϑενὲς καὶ 
δύσφορόν ἐστι, τὰ κπρανέϊνα δύο 
παλτὰ μάλλον ἐπαινοῦμεν. 

18. ἄλοβα --- Εὔν ἀἴο ΝΥ Δ ιυϑαραμρ; 
85 ἄθη Εἰηρονθίθη σὰν αἷθ 6 Ροὺ 
γοθ ὈΘβοηάθυοῦ ὙΙΟΠιΙρ κοι; ΟἸἄιίο 
πὰ Βεοίημοὶί, 8580. ψῖθ [6116 ΕᾺΡΡ6 
ἀθυβθί θη νῶν δἷῃ οσιίθβ, ἀδ8 ΕΘΏ]Θη 
ἀθ5 οἰπθῃ Πᾶρρθηβ ἀθυβθίθθη (ἄλοβα, 

΄ Ἁ » [ἡ »Ὕ Ἁ Α 

τουτου δὲ παρὴν ορὰν τὰ μὲν 

δῖηθ οαρῖί6) ἀὰ5 πηρηδβιϊρϑίο Ζοϊοῆθη, 
Αποὴ δαΐ αἷ6 [58 ἋΟΥ Αἄορη αν 6 
ΘΎ05565 ον! οί βο!δρί. -- ἐπὶ ϑά- 
λατταν --- ἡδη, 1011. 80 ἘΡ]16505. 
δ 10, ΡΙαίανοι Ασ 65. 9. 

10. ἔαρ - ἃ65 7ῆγο5 89 ν. ἢν. 
-- ὑπέφαινε --- ἱπἰγᾶηβιεν. Υρ], 
ΙΝ. 1») 41: ν 1.21; ΑΒΔ Ρ. Πρ, δ φ 
ΙΝ, 3 δ...» 8:19: ᾿άαροδοη ἴτῃ ρβϊηχα 
ν, 8,13. -- τ λδα - Χοπορῆοῃ ὃδ6- 
ἰοῦϊ δέιον ἀἰε ΨΥ γκϑαιηκοὶν ἀθ5 Μίι- 
(615, ἀγ0}} διβροβοίζίο ΒΘ ΟΠ πη ρ 6 ἢ 
ἀφ Δ οἰίοιου ἀοὺ ϑοϊἀδίθη. Ζὰ δυγ6- 
86η. 5,2, 10; ἸΝ, 2, ὅ; Κγτορ. 1, θ, 
18.. --- ἄρέστα --- λάνειρ, τηἶί ἔχοι 
χὰ νου] θη. ἴὔθθοῦ ἄθῃ ἀᾶνοῃ 8ἃὈ- 
Ὠδηρίροῃ (ἀδηοίϊν 5. σι ΤΥ, ὅ, 16, 
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γυμνάσια πάντα μεστὰ ἀνδρῶν τῶν γυμναζομένων. τὸν δ᾽ 
ἱππόδρομον τῶν ἱππαζομένων. τοὺς δ᾽ ἀκοντιστὰς καὶ τοὺς 

17 τοξότας μελετῶντας. ἀξίαν δὲ καὶ ὅλην τὴν πόλιν ἐν ἡ ἦν ϑέας 
ἐποίησεν" ἥ τε γὰρ ἀγορὰ ἣν μεστὴ παντοδαπῶν καὶ ἵππων 
καὶ ὅπλων ὠνίων. οἵ τε χαλκοτύποι καὶ οἵ τέκτονες καὶ οἵ χαλ- 
κεῖς καὶ οἵ σκυτοτόμοι καὶ οἵ ξωγράφοι πάντες πολεμικὰ ὅπλα 
κατεσκεύαζον, ὥστε τὴν πόλιν ὄντως οἴεσϑαι πολέμου ἐργα- 

Ι8 στήριον εἶναι. ἐπερρώσϑη δ᾽ ἂν τις καὶ ἐκεῖνο ἰδὼν. ᾽4γησέ- 
λαον μὲν πρῶτον, ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας ἐστε- 
φανωμένους ἀπὸ τῶν γυμνασίων ἀπιόντας καὶ ἀνατιϑέντας 
τοὺς στεφάνους τῇ ᾿Δρτέμιδι. ὅπου γὰρ ἄνδρες ϑεοὺς μὲν 
σέβοιντο. τὰ δὲ πολεμικὰ ἀσκοῖεν, πειϑαρχεῖν δὲ μελετῴῷεν, 
πῶς οὐκ εἰκὸς ἐνταῦϑα πάντα μεστὰ ἐλπίδων ἀγαϑῶν εἶναι; 

ι9 ἡγούμενος δὲ καὶ τὸ καταφρονεῖν τῶν πολεμίων ῥώμην τινὰ 
ἐμβάλλειν πρὸς τὸ μάχεσϑαι, προεῖπε τοῖς κήρυξι τοὺς ὑπὸ 
τῶν λῃστῶν ἁλισκομένους βαρβάρους γυμνοὺς πωλεῖν. ὁρῶν - 
τες οὖν οἵ στρατιῶται λευκοὺς μὲν διὰ τὸ μηδέποτε ἐκδύεσϑαι, 
μαλακοὺς δὲ καὶ ἀπόνους διὰ τὸ ἀεὶ ἐπ᾽ ὀχημάτων εἶναι, ἐνό- 
μισαν οὐδὲν διοίσειν τὸν πόλεμον ἢ εἰ γυναιξὶ δέοι μάχεσϑαι. 

20 Ἔν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἤδη ἀφ᾽ οὗ ἐξέπλευ- 
σεν ὁ ̓ Δγησίλαος διεληλύϑει., ὥστε οἵ μὲν περὶ “ύσανδρον 
τριάκοντα οἴκαδε ἀπέπλεον, διάδοχοι δ᾽ αὐτοῖς οἵ περὶ Ἧριπ- 
πίδαν παρῆσαν. τούτων Ξενοκλέα μὲν καὶ ἄλλον ἔταξεν ἐπὶ 
τοὺς ἱππεῖς. Σκύϑην δὲ ἐπὶ τοὺς νεοδαμώδεις ὁπλίτας. Ἣριπ- 
πίδαν δ᾽ ἐπὶ τοὺς Κυρείους, Μίγδωνα δὲ ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τῶν 
πόλεων στρατιώτας. καὶ προεῖπεν αὐτοῖς ὡς εὐθὺς ἡγήσοιτο 
τὴν συντομωτάτην ἐπὶ τὰ κράτιστα τῆς χώρας. ὕπως αὐτόϑεν 
οὕτω τὰ σώματα καὶ τὴν γνώμην παρασκευάξοιντο ὡς ἀγω- 

17. ζωγράφοι --- Ῥϊοὸ ΒΟΒΠ4Ὰ6. 5οτὸ Βοάθαίαπρ ΠΡ 6, 50 νἱνᾶ 
νγᾶγο. ΟἿ πη γαρροηδῃη]]οΠθὴ. Α- 68. ΒΟΜΡΟΒΪ τηΐξ ἄθπὶ αθηθιϊν υνῖθ πνϊὶ 
ὈΠΠἀπιηρθ. οἶον ἀπάθυ Ζοίοϊιοι 66- ἤ νορραπάθπ, 6]. ὅ, 13 τί διάφο- 
Βομηηΐοκι. Ὑ6|. 1Κ,.4, 10. -- τὴν ρὸν πάσχει ἢ εἰ κτέ. 
πόλιν ἰδὶ ΘΒ] θοὶ 21 ᾿οἴεσϑαι. 20, 'Χυρείζουν “εὖθ ΨΥ Βα 

18. ὅπου --- σέβοιντο -- με- τοὺς -- στρατιώτας --- ᾿αΐδ νΟΝ 
λετῷεν -- Μδὴ οὐναῦίοὶ ἄν υϊὶ ἄθπὶ ἀθη Βα οβ Ὁ ΠΌΒ56ῃ ΒΘΒίθ! θη ΤΡαρ- 
Οοπ]ιποίίν, ἀὰ ἰκοῖπι ἢ ΒιΟΥ 8005 Γοηι- Ρ6η. 6]. 1, ἣν )ῦ. -α- τὰ κράτιστα 
Ῥι5 νογδαΐρθῃί, 

19. διοίσειν --τα ἢ εἰ --- θὰ ἀδ5 
ψοῦραπ διαφέρειν φονν ΒΟ 5560 
οοΟΙρδΥἰϊγ θη Θ᾽ηἢ μαὶ: οἰπθ ρυὃ5- 

τῆς χώρας --- ῬΙαΐ. Αρ68. 10 εἰς 
“Μυδίαν, νἃβ 0 ἢ 5. 21 Βοδίδιϊρί, --- 
αὐτόϑεν -- 5ορίοίο!, 5680 Π 
γεν 9 }}} σι 
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νιούμενοι. ὁ μέντοι Τισσαφέρνης ταῦτα μὲν ἐνόμισε λέγειν 21 
ὍΔ. ἡ , ΄, » " . » κὦ 

αὐτὸν πάλιν βουλόμενον ἐξαπατῆσαι. εἰς Καρίαν δὲ νῦν τῷ 
ὄντι ἐμβαλεῖν, καὶ τό τε πεξὸν καϑάπερ τὸ πρόσϑεν εἰς Καρίαν 
διεβίβασε καὶ τὸ ἱππικὸν εἰς τὸ Μαιάνδρου πεδίον κατέστησεν. 
ὁ δ᾽ ᾿4γησίλαος οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλ᾽ ὥσπερ προεῖπεν εὐθὺς 

Χ λ ἣ ΟΕ. Ν » λ ἔξ ον 2 
εἰς τὸν Σαρδιανὸν τόπον ἐνέβαλε. καὶ τρεῖς μὲν ἡμέρας δὲ 

ἐρημίας πολεμίων πορευόμενος πολλὰ τὰ ἐπιτήδεια τῇ στρα- 
ὦ, ὗν » Ω "» ἘΝ » 

τιᾷ εἶχε, τῇ δὲ τετάρτῃ ἧκον οἵ τῶν πολεμίων ἱππεῖς. καὶ τῷ 22 
2 - Ὃν ἱν ἰν Ἁ “ δὺΝ 

μὲν ἄρχοντι τῶν σκευοφόρων εἶπεν ὁ ἡγεμῶν διαβᾶντι τὸν 
Πακτωλὸν ποταμὸν στρατοπεδεύεσϑαι, αὐτοὶ δὲ κατιδόντες 

δι“ πὸ ὁ 4 9 ͵ ᾿ ’ “τ ᾿ 

τους τῶν Βλληνῶν ἀκολούϑους ἐσπαρμένους εἰς ἁρπαγὴν πολ- 

λοὺς αὐτῶν ἀπέχτειναν. αἰσϑόμενος δὲ ὁ ̓ “γησίλαος. βοηϑεῖν 
ἐκέλευσε τοὺς ἱππέας. οἱ δ᾽ αὖ Πέρσαι ὡς εἶδον τὴν βοή- 

3 ἣ 3 ΄ ’ τῶ 

ϑειαν, ηϑροίσϑησαν καὶ ἀντιπαρετάξαντο παμπληϑέσι τῶν 

ἱππέων τάξεσιν. ἔνϑα δὴ ὁ ̓ Ζγησίλαος γιγνώσκων ὅτι τοῖς μὲν 28 
᾿ ᾿ μὰ 

πολεμίοις οὔπω παρείη τὸ πεζὸν, αὐτῷ δὲ οὐδὲν ἀπείη τῶν 
παρεσκευασμένων, καιρὸν ἡγήσατο μάχην συνάψαι, εἰ δύναιτο. 
σφαγιασάμενος οὖν τὴν μὲν φάλαγγα εὐϑὺς ἡγεν ἐπὶ τοὺς πα- 
ρατεταγμένους ἱππέας. ἐκ δὲ τῶν ὁπλιτῶν ἐκέλευσε τὰ δέκα 
ἀφ᾽ ἤβης ϑεῖν ὁμόσε αὐτοῖς, τοῖς δὲ πελτασταῖς εἶπε δρόμῳ 
ὑφηγεῖσϑαι. παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἱππεῦσιν ἐμβάλλειν. ὡς 
αὑτοῦ τε καὶ παντὸς τοῦ στρατεύματος ἑπομένου. τοὺς μὲν δὴ 24 
ἱππέας ἐδέξαντο οἵ Πέρσαι" ἐπεὶ δ᾽ ἅμα πάντα τὰ δεινὰ παρῆν, 
ἐνέκλιναν, καὶ οἵ μὲν αὐτῶν εὐθὺς ἐν τῷ ποταμῷ ἔπεσον, οἵ 
δ᾽ ἄλλοι ἔφευγον. οἱ δ᾽ Ἕλληνες ἐπακολουϑοῦντες αἱροῦσι 

21. πάλιν --- νγἱθ ΘΓ 68 πὶ γοτιῖ- 
86 Φδηγο ροπιδοι Παίίθ, 5, 5. 12, --- 
τὸν Σαρδιανὸν τόπον --- ἴῃ 
ἀϊε αορθπά γοη ϑαγά 65, ΡΙυϊ, 
Αρο5. 10 εἰς τὸ περὶ Σάρδεις πε- 
δίον. Ζ2ᾳ ἀοὴ Αὐϑάχιοκ νΕΓΡΊ. ἢ - 
τη 086}. ΡΆΠΙΡΡ. Ι, 82 ταῖς ἐν τούτῳ 
τῷ τόπῳ νήσοις. Β8εξδ. Περιΐπῃ, ὅ9 
τὸν περὶ Θράχην τόπον. 

22, ὃ ἡγεμὼν -- Ὀίοβε οΥίο 
β'πάὰ ἃι5 Αρ6βὶ]. 1, 80 ἴῃ ἄθη Τοχί 
δοβοίχί; ρϑιηθίηί ἰδ ἀθὺ Αγ νυ (6. 
ῬοΥβἰβοῆθη ΒΘῖνθρ, νγθ!ο 6 β] εἰοῖι ἀἀν- 
δα ἀυτοι αὐτοί θο:ϑίομποί ψϑγάθη. 

28. τὰ δέκα ἀφ᾽ ἤβης --- οἷη 
ΘΠ ΡΟ ΙΒοπον Αὐϑατγιιοῖς, ᾿οὶ ἄθπὶ Ζὰ 

δέκα 445 γγονί ἔτη 2ὰ οὐ ρἄῃζθῃ ππά 
δῦ. ΑὙΟ 6] τὰ ἱπὶ οο]]Θοἰΐνεπ 51 ΠΠ6 
2 ἴαβϑθη ἰϑύ, 0455 ἰθίζίθγεσ πιο 
χὰ δέκα οομόνι, βοπάθυη ἄθῃ ρϑηζθη 
Αὐδάτγθοις ΖΠῚ Βιιθδίδιιῖν ΘΡἢδθι, τοἰβί 
τν,6,10 ἔϑει τὰ πεντηχαίδεκο ἀφ᾽ 
ἥβης, 485 ϑύθυχη ἱπὶ ΘΙ ρ αΥ15. Ὠ16 
Βοάθαυϊαηρ; 5. ΠΡ 1595 

24, ἐν τῷ ποταμῷ ἔπεσον -- 
Βοὶ ἀθη ψουρθη ἄθν Βουγθριηρ, Ἠδ- 
πῃ ἢ Π1οἢι Βοὶ πέπτω ἀπᾷ ἐμπέπτω 5ι6}ι, 
τη] Ζαρ]οῖοῖ ἀθη ἀΌγΟΙ. Βονθριιηρ; ΠοΥ- 
νου ΘΓ Πίθα Δαβίαῃα 465 τα Πίρθη Βε- 
ΠΔΥΓΘΗΒ δαβζΖιαγίοϊικθη, αἴ Ργᾶροϑίμίοη 
ἐν. νρ]. Ζὰ Υ, ὅ,5ὅ. Οὗν παὶ πέπτειν ἴῃ 
ἀἴ6 560 ψειθίπάπηρ: 8110}} ἀἴ6 Βοάθαυϊαῃρ; 
βίοι βιΐν θη ἐμπίπτειν τινί, ----- 
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᾿ ᾿ , ὃ » πὰ , “ καὶ τὸ στρατόπεδον αὐτῶν. καὶ οἵ μὲν πελτασταί. ὥσπερ εἰ- 
ς ; , ͵ 

κὸς, εἰς ἁρπαγὴν ἐτράποντο" ὁ δ᾽ ̓ “γησίλαος κύκλῳ πάντα καὶ 
φίλια καὶ πολέμια περιεστρατοπεδεύσατο. καὶ ἄλλα τε πολλὰ 

, ἥδ Ἃ [2 ε ’ Ἢ Ὁ ΄ ΄ κ 
χρήματα ἐληφϑὴ. ἃ εὑρὲ πλέον ἡ ἑβδομήκοντα ταλαντα. καὶ 

αἴ κάμηλοι δὲ τότε ἐλήφϑησαν, ἃς ̓ 4γησίλαος εἰς τὴν Ελλάδα 
ἀπήγαγεν. 

, [ν 

Ὅτε δ᾽ αὕτη ἡ μάχη ἐγένετο, Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν 
ἔτυχεν ὦν" ὥστε ἠτιῶντο οἵ Πέρσαι προδεδόσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

᾿ κ Α ᾿-- ἡ ς »" ᾿ ἢ , 

γνοὺς δὲ καὶ αὑτὸς ὁ Περσῶν βασιλεὺς Τισσαφέρνην αἴτιον 

εἶναι τοῦ κακῶς φέρεσϑαι τὰ αὑτοῦ, Τιϑραύστην καταπέμψας 
ἀποτέμνει αὐτοῦ τὴν κεφαλήν. τοῦτο δὲ ποιήσας ὁ Τιϑραύ- 
στης πέμπει πρὸς τὸν ᾿“γησίλαον πρέσβεις λέγοντας, Ὁ ᾿4γη- 
σίλαε, ὁ μὲν αἴτιος τῶν πραγμάτων καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν ἔχει τὴν 
δίκην" βασιλεὺς δὲ ἀξιοῖ σὲ μὲν ἀποπλεῖν οἴκαδε, τὰς δ᾽ ἐν τῇ 
᾿Ασίᾳ πόλεις αὐτονόμους οὔσας τὸν ἀρχαῖον δασμὸν αὐτῷ ἀπο- 

26 φέρειν. ἀποχριναμένου δὲ τοῦ 4γησιλάου ὅτι οὐκ ἂν ποιήσειε 
Ὁ » » Β » ι 51. ἃ ᾿ δ, Ἂ ΄ ; 

ταῦτα ἄνευ τῶν οἴκοι τελῶν. Σὺυ δ᾽ ἀλλα, ἕως ἂν πυϑῇ τὰ 

παρὰ τῆς πόλεως, μεταχώρησον. ἔφη, εἰς τὴν Φαρναβάξου, 
ἐπειδὴ καὶ ἐγὼ τὸν σὸν ἐχϑρὸν τετιμώρημαι. Ἕως ἂν τοίνυν, 
ἔφη ὁ 4γησίλαος. ἐκεῖσε πορεύωμαι, δίδου δὴ τῇ στρατιᾷ τὰ 
᾿ , ᾿ ΄, ον Ἃ} οἷ ῇ .ῃ, , , 

ἐπιτηδεια. ἐκείνω μὲν δὴ ὁ Τιϑραύστης δίδωσι τριάκοντα τα- 

27 λαντα᾽ ὁ δὲ λαβὼν ἤει ἐπὶ τὴν Φαρναβάξου Φρυγίαν. ὄντι δ᾽ 
αὐτῷ ἐν τῷ πεδίῳ τῷ ὑπὲρ Κύμης ἔρχεται ἀπὸ τῶν οἴκοι τε- 
λῶν ἄρχειν καὶ τοῦ ναυτικοῦ ὅπως γιγνώσκοι καὶ καταστή- 
σασϑαι ναύαρχον ὄντινα αὐτὸς βούλοιτο. τοῦτο δ᾽ ἐποίησαν 
οἵ “ακεδαιμόνιοι τοιῶδε λογισμῷ, ὡς εἰ ὁ αὐτὸς ἀμφοτέρων 

-- πάντα --- περιεστρ. -- 6ἱ γεωργίας ἔρρωνται καὶ αἵ ἄλλαι 
801}|088. 4|1685, νὰ 'π] ΓΆΡΟΙ υΥγ, τέχναι ἅπασαι. Ἰῃ ἃπάγον Βοάθαυϊιηρ, 
Ερθαπὰ απ οὶπἀ, τη δοίμθ ἤθορθ ἀάρθρθῃ 1], 1, ὁ. 
οἴη. Κυνορ. ΠΙ,1, Ἷ λαβὼν εἰς τὸ μέ- 227. Κύμης -- δ ἰδὲ συνϑι βο ΠΑ 
σον κἀκεῖνον καὶ τὰ ἄλλα πάντα, 00 ἀἃ5. ἄο! 5. Κγῃηθ οθηιθὶηΐ ἰβί. -- 
περιεστρατοπεδεύσατο. -- ἃ εὗρε ἔρχεται --- 65 Κα π Ἴμπι ἀον Β6- 
-- ἃ ἰδὲ ΒυΡΊ]θοι; εὑρίσκειν ΝΟΣ γϑὺ- [6}}} ζΖιι; ϑθ)6οὶ βιὰ αἷ ΤηΠηϊῖνα 
Κκαὺ θη ϑροηδιάπά θη, 61 0 ν ἴπ θ᾽ 6. ἄρχειν ἀπά καταστήσεσθαι. Ἀδη- 
Οφοοη. 2, 3. πόσον ἂν οἴει εὑρεῖν τὰ Π10}} σΟὈνγδθο ἰδὲ πέμπειν 1. 7. -- 
σὰ βερβμθααι πωλούμενα: ΟΟΠΊΠΊΘΗΙ. ὕπως γιγνώσκοι --- ὶθ ΟΥ̓́ 65 
Π1..5...ηόφονι τὰ οἰκέτην πονηρὸν [τ σαὶ [ἃ ἀ6. ΥὙρ). ΙΝ, ὅ, ὅ. --- 
μιρύρω καὶ ἀποδίδοται τοῦ εὑρόντος. τοῦτο κτέ. ---- ον ΒοΙ6}] ἅδον ἀΐθ 

2, κακῶς φέρεσϑαι -- [ΙΔπᾶ- πᾶ ϑοριηδοῃν νγᾶῦ ὈΙΒΠ.6Ρ. ηἶθ 
ΒΟ ΘΟ νου διίδιίοη ρθΠῃ θη, ἰπ οἰποι Βαμα νϑγοϊηὶρὶ σόύσθβθη, Ρ]ὰ- 
νγῖθ Οθοοη. ὃ, [7 εὖ φερομένης τῆς ἰἅγο! Αρο8. 10, Ραῦβδῃ, ΠῚ, 9, θ, -- 

ΠΑΝ ὦν δ 
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ἄρχοι, τό τὲ πεξὸν πολὺ ἂν ἰσχυρότερον εἶναι, καϑ᾽ ἕν οὔσης 
τῆς ἰσχύος ἀμφοτέροις, τό τε ναυτικὸν, ἐπιφαινομένου τοῦ 
πεζοῦ ἔνϑα δέοι. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ ̓ “γησίλαος, πρῶτον μὲν 28 
ταῖς πύλεσι παρήγγειλε ταῖς ἐν ταῖς νήσοις καὶ ταῖς ἐπιϑαλατ- 

τιδίοις τριήρεις ποιεῖσϑαι ὁπόσας ἑκάστη βούλοιτο τῶν πόλεων. 

καὶ ἐγένοντο καιναὶ, ἐξ ὧν αἴ τε πόλεις ἐπηγγείλαντο καὶ οἱ 
ἰδιῶται ἐποιοῦντο χαρίξεσϑαι βουλόμενοι, εἰς εἴκοσι καὶ ἕκα- 

τόν. Πείσανδρον δὲ τὸν τῆς γυναικὸς ἀδελφὸν ναύαρχον κατ- 29 
ἔστησε, φιλότιμον μὲν καὶ ἐρρωμένον τὴν ψυχὴν, ἀπειρότερον 
δὲ τοῦ παρασκευάξεσϑαι ὡς δεῖ. καὶ Πείσανδρος μὲν ἀπελϑὼν 

τὰ ναυτικὰ ἔπραττεν᾽ ὁ δ᾽ ᾿Δγησίλαος, ὥσπερ ὥρμησεν, ἐπὶ 
τὴν Φρυγίαν ἐπορεύετο. 

Ὁ μέντοι Τιϑραύστης, καταμαϑεῖν δοκῶν τὸν ᾿4“γησίλαον ν. 
καταφρονοῦντα τῶν βασιλέως πραγμάτων καὶ οὐδαμῇ δια- 
νοούμενον ἀπιέναι ἐκ τῆς “σίας, ἀλλὰ μᾶλλον ἐλπίϑας ἔχοντα 
μεγάλας αἱρήσειν βασιλέα, ἀπορῶν τί χρῶτο τοῖς πράγμασι, 
πέμπει Τιμοκράτην τὸν Ῥύδιον εἰς Ἑλλάδα, δοὺς χρυσίον εἰς 
πεντήκοντα τάλαντα ἀργυρίου, καὶ κελεύει πειρᾶσϑαι πιστὰ 
τὰ μέγιστα λαμβάνοντα διδόναι τοῖς προεστηκόσιν ἐν ταῖς πόΞ 
λεσιν ἐφ᾽ ᾧτε πόλεμον ἐξοίσειν πρὸς “ακεδαιμονίους. ἐκεῖνος 
δ᾽ ἐλθὼν δίδωσιν ἐν Θήβαις μὲν ̓ ἀνδροκλείδαᾳ τε καὶ Ἰσμηνίᾳ 
καὶ Γαλαξιδώρῳ, ἐν Κορίνϑῳ δὲ Τιμολάῳ τε καὶ Πολυάνϑει, 
ἐν ργει δὲ Κυλωνί τε καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ. ᾿4ϑηναῖοι δὲ καὶ 
οὐ μεταλαβόντες τούτου τοῦ χρυσίου ὅμως πρόϑυμοι ἦσαν εἰς 

2 

Ἁ ’ ὔὕ ’ ιν »" » 

τον πόλεμον, Ἐνομίζοντες τὲ αὐτῶν ἀρχξεσϑαι. 

ὡς ταῖν ἀδη [πῆπ. βονομὶ 5ίαίὶ ὥστε 
818. Δ 6} Ζι Αὐβάγυοὶς ἀον ΑἸ ΒΙ ΟΠ. 
γε! ν, 2, 88. --- καϑ'᾽ ἕν --- βοηδί 
ἴῃ ἀον Βεἀθαίαηρ: οἰπ θη; ΠΟΥ 
ΡΝ, ὧι; ι6 γογθὶ πἰρί, 

ν, 1. αἴρήσειν --- ἃ 4ον Βε- 
ἀδυίμηρ ΘΛ Ο» ΘΡ αἴθ Πρ ΘΠ] Π 6 γ6 : 
ἄθθνν ἅ!16 6 η, "6 516 5.6}. ΡΙαίδΓΟΙΙ 
ῬορΡ. θῦ τὰς δυνάμεις ΠΝ καὶ κατα- 
πολεμήσας. ῥαῦβδαη, ΠῚ], 9, 1 Δακεδαι- 
μονίοις ἤρεσε διαβῆναι ναυσὶν ἕς τὴν 
᾿Δσίαν ἀρταξέρξην τὸν Δαρείου αἷ- 
ρήσοντας. -- τί χρῷτο -- 8. 7.111: 
1,2. - χρυσίον --ὀἀργυρέίου --- 
ΘοΙά ἱπι ὅθι γοη ὅ0 Ταϊθηίθη 51}- 
Ῥεῖ. --- προεστηκόσιν -- 8. σὰ 

οἱ μὲν δὴ δε- 

1, 7,2. ῬΙαυϊανοῖ; ΑὙΆΧΘΥΧ. 20 βᾶρί νοῃ 
ἀθηβθιθθα: τοῖς πλεῖστον ἐν ταῖς πό- 
λεσιν δυναμένοις. --- ΤΙ αλαξιδώ- 
ρθῶ -- Ῥαϊβδη. ΠΠ, 9, 8 πρηηΐ δὴ 
ἀθββθὴ 5.616 δἰηθη ΑἸηρ ἢ] ἢ ῃηἶβ., ἴῃ 
ΑΥΡῸΒ 1556. ἀθὴὶ Κυύ!οη οἰἴηθη 80- 
(Δ 1185. 

2. καὶ οὐ μεταλ. -- ΟὐρΊ ΘΙ 6 ἢ 
Ὦ Σου 6} π6. Κρ]. Ιν,;4..19: 
Ὀίθβον Αηραθθ ψν]ἀουβρυίοῃί Ρασβδῃ, 
ΠΙ, 9, 8, ἄογ ψυγοὶ Αἰῇθηθν Κοϑρῆδ]ο05 
ἀη4 ρ᾿κυαῖθβ. 815 θθϑίοοπθῃ π6Πηΐ, --- 
νομίζοντες -- ὈΪ6 ἀοκοημαῖία πα 
γνογαονθίθ 5.616 ἢαίίθ νἱθι] οῖσῃ ἀθη 
ΒΙΠη : 56. νι ΓΘ Ζπ πὶ Κυϊορο ρϑηοὶσί, 
ΒΙΘΙθ 65. θάοοῃ πίον [Ὧγ γον θ}}- 
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ξάμενοι τὰ χρήματα εἰς τὰς οἰχείας πόλεις διέβαλλον τοὺς 4α- 
κεδαιμονίους᾽ ἐπεὶ δὲ ταύτας εἰς μῖσος αὐτῶν προήγαγον, 
συνίστασαν καὶ τὰς μεγίστας πόλεις πρὸς ἀλλήλας. 

8 Γιγνώσκοντες δὲ οἱ ἐν ταῖς Θήβαις προεστῶτες ὅτι εἰ μή 

τις ἄρξει πολέμου, οὐκ ἐθελήσουσιν οἵ “ακεδαιμόνιοι λύειν 
τὰς σπονδὰς πρὸς τοὺς συμμάχους, πείϑουσι “οκροὺς τοὺς 
Ὀπουντίους ἐκ τῆς ἀμφισβητησίμου χώρας Φωκεῦσί τε καὶ 

ἑαυτοῖς χρήματα τελέσαι. νομίζοντες τοὺς Φωκέας τούτου γε- 
νομένου ἐμβαλεῖν εἰς τὴν “οκρίδα. καὶ οὐκ ἐψεύσθησαν, ἀλλ᾽ 
εὐϑὺς οἱ Φωκεῖς ἐμβαλόντες εἰς τὴν “οκρίδα πολλαπλάσια 

4 χρήματα ἔλαβον. οἵ οὖν περὶ τὸν ᾿ἀνδροκλείδαν ταχὺ ἔπεισαν 

τοὺς Θηβαίους βοηϑεῖν τοῖς Ποκροῖς. ὡς οὐκ εἰς τὴν ἀμφισβη- 
τήσιμον, ἀλλ᾽ εἰς τὴν ὁμολογουμένην φίλην τὲ καὶ σύμμαχον 
εἶναι “οκρίδα ἐμβεβληκότων αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι ἀντ- 
ἑμβαλόντες εἰς τὴν Φωκίδα ἐδήουν τὴν χώραν. εὐϑὺς οἵ Φω- 
κεῖς πέμπουσι πρέσβεις εἰς Πακεδαίμονα καὶ ἠξίουν βοηϑεῖν 
αὑτοῖς. διδάσκοντες ὡς οὐκ ἤρξαντο πολέμου, ἀλλ᾽ ἀμυνόμενοι 

δ ἦλθον ἐπὶ τοὺς Μοκρούς. οἵ μέντοι “Πακεδαιμόνιοι ἄσμενοι 
ἔλαβον πρόφασιν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, πάλαι ὀργι- 
ξόμενοι αὐτοῖς τῆς τε ἀντιλήψεως τῆς τοῦ ᾿Απόλλωνος δεκάτης 

λεηλατῆσαι γου αι Ποί, τὶ ΙΝ, 8, 80 
ἐκ τῶν οὐ προσχωρουσῶν λεηλατῶν 
χρήματα. Ὥδηη ΘὨΒΡΥΙΘΠ 8010} η80}}- 
μον Φωκεῖς πολλαπλάσια χρήματα 
ἔλαβον, ἃ. ἢ, 516. παἢμ6ι νἱθ! 8] 50 

Πᾶν, 561|0581 ἀθῃβθι θη δηζιίδηρθῃ, 
τνοὶ! τἢν Τιαπα 0ΠΠ6 ΒΟ τναν. 6]. 
5 16. --- εἰς τὰς οἰκείας πό- 
λεις -- 1θάον. θεῖ βϑίηθη Μ|άγρ ΓΗ, 
ΟἾο 51 6ἢ τηϊξ ἀθὴ ἀπάογῃ ϑδιδαάΐίοη ἴῃ 
Μουθ πάθης χὰ βοίζθη. ἴϊθθοῦ αἴθ νῖθὶ, 8415 αἴθ ΤΟ ΚΡ ΟΡ ΠΟΠΙΠΊΘἢ 
ΟΟΠδίγιοιῖο. 5. Ζὰ 1,1, 2. ᾿ιδί(θη. 

9, ἀσίλεν- συμμάχους πὸ Το ἤρξαντο -- δι.Ζσὰ 1Π|,.1. 82, 
ΔΝ οὐ βι6}] απ; νὶο Τῆυκγά. Ν, 61 τὰς 
σπονδὰς ὥκνουν λῦσαι πρὸς τοὺς 
“ακεδαιμονίους. θὰ5 ψουθαμπ ἐϑε- 

νοροσθη 8 8 ἄρξει τοῦ πολέμου. 

ὅ. πρόφασιν στρατεύειν -- 
λήσουσιν λύειν ὈΘΖοϊοΠηοὶ ΜΡ 6βιϊ μλη, 
4885 αἷαο 1 ακοαδηιοηΐου ΠΟΙ ΜΕ 
Μουδηϊαβϑβιηρ ἄθὴ Εασϊθάθη Θ᾽ ΡΓΟΟΠ6ὴ 
ΠᾶΡρθ υυὔνάθη, ἄθπη (855 816 ἄθὴ 
Κυΐϊθρ ζ'Ὅυη ΔηΠΔΙΠΊ0ἢ., βᾶρὺ Χρμο- 
ΡΠ Οὴ 8 ὃ 56|08ί, --- ἑαυτοὶς -- πυΐ 
αἰὰ ΤΟΚυοῦ χὰ θοχίομθη; αἰ [)αινο 

ΡΠ ἀπρρ, νῸη ἀμφισβητησίμου. 
χρήματα τελέσαι νἸθ] ] μι 
ἀαο]ὰ ουβοῦθη; Ῥαυβαη. Π,9,9 
βδρὶ ΔΡ6ὺ τόν τὸ σῖτον ἀκμάξοντα 
ἔτεμον καὶ ἤλασαν λείαν ἄγοντες, 

γνΟΏΔ 0 Βομποῖάον ἐλάσαι, Ὀϊηδονΐ 

-.ὄ.--. 

θεῖ ἀϊθβοὴ ϑιιθβίαηίν βίος πᾶπῆρον 
ἀν Ὀ]Ο586 ΓΙ ΠἸηϊν 815. τη] (6 η} ΑΥΕΚΟΙ 
τοῦ. ΡῬΙαίο ἤθρα}}. Υ 5. 409. ἢ οὐ 
πρόφασιν μὲν τοῖς δειλοὶς ἔχει “μὴ 
πρὸς τὸν μαχόμενον ἰέναι. --- ἀφ- 
τιλήψεως --᾿ Ἡὶο ΤΠ ΘΟ αποὺ ππὰ Κο- 
τἰμί ον Παίίθη 415 Βα ἀΘΒΡ᾽ ΘΠΟΒ56) ΝῸΝ 
ἄθη 1 ακοάπιοηίονη ΤῊ ΘΙ] ἃ. ον Βοαίθ 
αἴ1ι8. ἄθὴὴ ρϑιοροηπθβίβομθιη Κυΐθρθ νϑὺ- 
ἰδηρὶ, νἱθ]] οῖοῦ, τνῖθ 65. ΠΟ ἸΠΒΙΘΡ 
ΘΊ6Π16. βομοὶηί, τἀπὶ ἀθὴὶ ΑΡΟΙΟ οἷῃ 
ΜΟΙ ρ βοῦθηῖς ἀλη χὰ ἸΏΔΟΠΘΗ, 
ΑΡῸν πἰο 5. ϑυ δ] ίθα, Ρ] αἰάγο ἢ Πγ8. 27. 
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ἐν Δεκελείᾳ καὶ τοῦ ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ μὴ ἐϑελῆσαι ἀκολουϑῆ- 
σαι. ἡτιῶντο δ᾽ αὐτοὺς καὶ Κορινϑίους πεῖσαι μὴ συστρα- 
τεύειν. ἀνεμιμνήσκοντο δὲ καὶ ὡς ϑύειν τ᾽ ἐν Αὐλίδι τὸν 
᾿Δ“γησίλαον οὐκ εἴων καὶ τὰ τεϑυμένα ἱερὰ ὡς ἔρριψαν ἀπὸ 
τοῦ βωμοῦ καὶ ὅτι οὐδ᾽ εἰς τὴν ᾿Δσίαν ᾿4γησιλάῳ συνεστρά- 
τευον. ἐλογίξοντο δὲ καὶ καλὸν καιρὸν εἶναι τοῦ ἐξάγειν στρα- 
τιὰν ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ παῦσαι τῆς εἰς αὐτοὺς ὕβρεως" τάτε γὰρ 
ἐν τῇ ̓ 4σίᾳ καλῶς σφίσιν ἔχειν, κρατοῦντος ᾿“γησιλάου, καὶ ἐν 
τῇ Ελλάδι οὐδένα ἄλλον πόλεμον ἐμποδὼν σφίσιν εἶναι. οὕτω ὃ 
ὃὲ γιγνωσκούσης τῆς πόλεως τῶν “ακεδαιμονίων φρουρὰν 
μὲν οἵ ἔφοροι ἔφαινον, “ύσανδρον δ᾽ ἐξέπεμψαν εἰς Φωκέας 
καὶ ἐκέλευσαν αὐτούς τε τοὺς Φωκέας ἄγοντα παρεῖναι καὶ 

Οἰταίους καὶ Ἡρακλεώτας καὶ Μηλιέας καὶ Αἰνιᾶνας εἰς 

“Δ“λίαρτον. ἐκεῖσε δὲ καὶ Παυσανίας. ὄσπερ ἔμελλεν ἡγεῖσϑαι, 
συνετίϑετο παρέσεσϑαι εἰς ῥητὴν ἡμέραν, ἔχων “ακεδαιμο- 
νίους τε καὶ τοὺς ἄλλους Πελοποννησίους. καὶ ὁ μὲν “ύσαν- 

δρος τά τε ἄλλα τὰ κελευόμενα ἔπραττε καὶ προσέτι Ὀρχομε- 
νίους ἀπέστησε Θηβαίων. ὃ δὲ Παυσανίας, ἐπεὶ τὰ διαβατήρια Ἰ 
ἐγένετο αὐτῶ, καϑεζόμενος ἐν Τεγέα τούς τε ξεναγοὺς διέ- 
πεμπὲε καὶ τοὺς ἐκ τῶν περιοικίδων στρατιώτας περιέμενεν. 
ἐπεί γε μὴν δῆλον τοῖς Θηβαίοις ἐγένετο ὅτι ἐμβαλοῖεν οἱ 4α- 

κεδαιμόνιοι εἰς τὴν χώραν αὐτῶν, πρέσβεις ἔπεμψαν ᾿Αϑήναξε 
λέγοντας τάδε. 

ἄνδρες ᾿Δϑηναῖοι. ἃ μὲν μέμφεσϑε ἡμῖν ὡς ψηφισαμέ- 8 
νῶν χαλεπὰ περὶ ὑμῶν ἐν τῇ καταλύσει τοῦ πολέμου, οὐκ ὁρ- 
ϑῶς μέμφεσϑε᾽ οὐ γὰρ ἡ πόλις ἐκεῖνα ἐψηφίσατο, ἀλλ᾽ εἷς 
ἀνὴρ εἶπεν. ὃς ἔτυχε τότε ἐν τοῖς συμμάχοις καϑήμενος. ὅτε 

Ψαδίϊη, Ὗ, 10. -- 
1656 Δ εἰσ θραῃρ; ἰδ δηβάἀθαίοι 1,4, 

μὴ ἐθελῆσαι --- 8. τὰ 1, 17. 4, 8. -- ξεναγοὺς--- 
5. ζὰ Κ,2. 7. -- λέγοντας --- 8. 

80 συνείποντο δὲ καὶ οἵ σύμμαχοι 
πάντες πλὴν Βοιωτῶν. --- (5 ᾿Ξ 
βωμοῦ -- 5. 4, 4, Ζὰ ἀον ΜΝ ίεαοι- 
ΠΟΙ Πρ’ νΟἢ ὡς ὙΡΊ. Υ, 2, 8. --- οὐ δ᾽ 
-- συνεστράτευον --- Χϑμβορίιοη 
Ὠαίίθ οθθη ηἱοἢΐ μϊ(ρ οἰ Π16 1}, 855, τνῖθ 
γγΪν 8115 Ραιβδη. 1{|],.9, 1 --- 5 ογίδῃ- 
"θη, αἷο ΤΠορδηθν ἴἢγα ΤΠΘΙ ΠΤ 6 
γεύνγοῖρογὶ ἢδίίθη. 83, σὰ 4, 8. 

Ὁ. εἰς Ἁλέαχοτον -- 85, σὰ 4, 8. 

7. τὰ διαβατήοια ἐγὲνετο --- 

Ζὰ 115.4..87. 
8. ψηφισαμένων -- αθμποί. ἂὺ- 

501, βίαι 485 Ῥαυιοὶρ ἂὰ ἡμῖν ἀηδὰ- 
50} 1 6556. Π 6. θυ οϑπηθί μία ΒΘΒΟΠ]188 
θεν ΠῸὺ ἀ16 Ζοιβιδναης ΑἰΠθη5. ἤδοῇ Β6- 
Θπαϊραηρ (68 ΡοΙοροιιηοβίβοϊνοιι Κυὶθ- 
565. 5.11, 2, 19. --- εἷς ἀνὴρ εἷ- 
πεν --- οἷὴ Μδυπι ΝΕΠΊΘῊΒ ξριθααρΆ, 
βθαπίγαρι 68, ΡΙαΐΆΡΟ ἢ 1.08. 16. 
ἐν τοῖς συμμάχοις ---ἶπ ἀ6Υ πὰς 
ΒΔΠ Δ] ηρ᾽ 6} Ια κοἀ δηγοη βοὴ Βα- 
ἀΘβο ΘΠ ΟΒΒ6Π, 
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δὲ παρεκάλουν ἡμᾶς οἵ Πακεδαιμόνιοι ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ, τότε 
ἅπασα ἡ πόλις ἀπεψηφίσατο μὴ συστρατεύειν αὐτοῖς. δι᾿ ὑμᾶς 
οὖν οὐχ ἥκιστα ὀργιξομένων ἡμῖν τῶν Πακεδαιμονίων, δίκαιον 

9 εἶναι νομίζομεν βοηϑεῖν ὑμᾶς τῇ πόλει ἡμῶν. πολὺ δ᾽ ἔτι 
μᾶλλον ἀξιοῦμεν. ὅσοι τῶν ἐν ἄστει ἐγένεσθε, προϑύμως ἐπὶ 
τοὺς Πακεδαιμονίους ἰέναι. ἐκεῖνοι γὰρ καταστήσαντες ὑμᾶς 
εἰς ὀλιγαρχίαν καὶ εἰς ἔχϑραν τῷ δήμω. ἀφικόμενοι πολλῇ δυ- 
νάμει ὡς ὑμῖν σύμμαχοι παρέδοσαν ὑμᾶς τῷ πλήϑει" ὥστε τὸ 
μὲν ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι ἀπωλώλειτε. ὃ δὲ δῆμος οὑτοσὶ ὑμᾶς 

10 ἔσωσε. καὶ μὴν ὅτι μὲν, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, βούλοισϑ᾽ ἂν 
τὴν ἀρχὴν ἣν πρότερον ἐκέκτησϑε ἀναλαβεῖν πάντες ἐπιστά- 
μεϑα᾿ τοῦτο δὲ πῶς μᾶλλον εἰκὸς γενέσϑαι ἢ εἰ αὐτοὶ τοῖς ὑπ᾽ 
ἐκείνων ἀδικουμένοις βοηϑοῖτε; ὅτι δὲ πολλῶν ἄρχουσι, μὴ 

φοβηϑῆτε, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον διὰ τοῦτο ϑαρρεῖτε, ἐνθυμού- 
μενοι ὅτι καὶ ὑμεῖς τε πλείστων ἤρχετε, τότε. πλείστους 

ἐχϑροὺς ἐκέκτησϑε. ἀλλ᾽ ἕως μὲν οὐκ εἶχον ὅποι ἀποσταῖεν, 
ἔκρυπτον τὴν πρὸς ὑμᾶς ἔχϑραν" ἐπεὶ δέ γε Δακεδαιμόνιοι 

1 προέστησαν, τότε ἔφηναν οἷα περὶ ὑμῶν ἐγίγνωσκον. καὶ νῦν 
γε, ἂν φανεροὶ γενώμεϑα ἡμεῖς τε καὶ ὑμεῖς συνασπιδοῦντες 
ἐναντία τοῖς “ακεδαιμονίοις, εὖ ἴστε, ἀναφανήσονται πολλοὶ 

οἱ μισοῦντες αὐτούς. ὡς δ᾽ ἀληϑῆ λέγομεν, ἐὰν ἀναλογί- 
σησϑε. αὐτίκα γνώσεσϑε. τίς γὰρ ἤδη καταλείπεται αὐτοῖς 

εὐμενής; οὐκ ᾿Δργεῖοι μὲν ἀεί ποτὲ δυσμενεῖς αὐτοῖς ὑπάρ- 
Ι2 χουσιν; ᾿Ηλεῖοί γε μὴν νῦν ἐστερημένοι καὶ χώρας πολλῆς καὶ 

πόλεων ἐχϑροοὶ αὐτοῖς προσγεγένηνται. Κορινϑίους δὲ καὶ 

πος τ αἵ 

᾿ρκάδας καὶ ᾿4χαιοὺς τί φῶμεν, 

9. τῶν ἐν ἄστει --- ἀϊο ΟἸἱραν- 
οἤθη ἴῃ Αἰμθὴ πὶ οροπβαίζ ζὶὶ ἰθὴ 
Ποηλοκυαίθη ἰ Ροίγαθθιιβ, αἴθ Τῆνα- 
ΒΎθ 105. ρ βδιημηθ} Παι6, -- ἄφε- 
κόμενοι -- 5. 11, 4, 28 Β΄, --- τὸ 
--- εἶναι --- “ ΑΒο  αἰθν [Πηϊν: 50 
ψγ οἰ. 65 8 16 π6 ἃ π Κδηι. ΚΥνορ. 
ν, ὅ, 88 παῦσαι τὸ νῦν εἶναι μεμ- 
φῦμενός μοι. 

10. γενέσθαι - ον Ἰηῆη. ον. 
νυῖνὰ ΜΡ πο ἄν γοὴῃ ζυκίηδίρθη 
Ηδηα]αη ρθη Θ᾽ ΡΥ ΔΈΟΙ ; 80. 800} 8 Ἵ4. 
Απαᾶρ. ΙΥ͂, θ, 9 ἄλλους εἰκὸς τού- 
τῶν ϑαρρούντων πλείους προσγε- 
νέσϑαι. Κγτορ.], 6, 10 ἀπὸ τίνος δὲ 

οἱ ἐν μὲν τῷ πρὸς ὑμᾶς πο- 

μᾶλλον εἰκός ἐστι πόρον προσγενέ- 
σαι. 
γον οη 465 ΠΟΙ δ 5 πη Εγνν υ 68 βίαι, 
ν9}]. Ν,2, 1. Βείβρίθια πδὸ ἄβθῃη Ὑεν- 
ἮΝ ἂεβ8 δά 8 5. Ζι 1, ὅν, 14..--- 
ὅποι --- πρὸς τίνας. 

11. εὖ, ἴστε, .-- οἰ π᾿ 5 ! οὶ ννἷδ 
Υ͂, 1, 14. Βίεοιο 11, 10 εὖ ἔσϑι, 
κεκντήσει. 

12. Ἠλεῖοι -- 5. 2, 80, --- .χαι- 
οὺς τί φῶμεν; -ατ ψὰἃϑ8 5016 ὴ 
νῦν Ζὰ θη ἈΑοδᾶἄθρνη 5866 
γε]. ΑμᾶΡ. Υ, 7, 26 τούτους τί δὸο- 
κεῖτε; Οοπιπιόηι., Υ͂, 2,31 “Ὁἵ δοὶ 

ΝΗ ΠΝ Βηάοὶ ἀϊθ5 θοὶ ἄθῃ. 

».. 
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λέμῳ μάλα λιπαρούμενοι ὑπ᾽ ἐκείνων πάντων καὶ πόνων καὶ 
κινδύνων καὶ τῶν δαπανημάτων μετεῖχον, ἐπεὶ δ᾽ ἔπραξαν ἃ 
ἐβούλοντο οἵ “ακεδαιμόνιοι, ποίας ἢ ἀρχῆς ἢ τιμῆς ἢ ποίων 
χρημάτων μεταδεδώκασιν αὐτοῖς; ἀλλὰ τοὺς μὲν εἵλωτας ἀρ- 
μοστὰς ἀξιοῦσι καϑιστάναι, τῶν δὲ συμμάχων ἐλευϑέρων ὄν- 
τῶν, ἐπεὶ εὐτύχησαν, δεσπόται ἀναπεφήνασιν. ἀλλὰ μὴν καὶ 138 
οὺς ὑμῶν ἀπέστησαν φανεροί εἰσιν ἐξηπατηκότες ἀντὶ γὰρ 
ἐλευϑερίας διπλῆν αὐτοῖς δουλείαν παρεσχήκασιν᾽ ὑπό τε 
γὰρ τῶν ἁρμοστῶν τυραννοῦνται καὶ ὑπὸ δέκα ἀνδρῶν, οὗς 
“ὐσαυδρος κατέστησεν ἐν ἑκάστῃ πόλει. ὅ γὲ μὴν τῆς ᾿“σίας 
βασιλεὺς καὶ τὰ μέγιστ᾽ αὐτοῖς συμ βαλόμενος εἰς τὸ ὑμῶν κρα- 
τῆσαι νῦν τί διάφορον πάσχει ἢ εἰ μεϑ᾽ ὑμῶν κατεπολέμησεν 
αὐτούς; πῶς οὖν οὐκ εἰκὸς, ἐὰν ὑμεῖς αὖ προστῆτε τῶν οὕτω 14 
φανερῶς ἀδικουμένων, νῦν ὑμᾶς πολὺ ἤδη μεγίστους τῶν 
πώποτε γενέσϑαι: ὅτε μὲν γὰρ ἤρχετε, τῶν κατὰ ϑαλατταν 
μόνον δήπου ἡγεῖσϑε᾽ νῦν δὲ πάντων καὶ ἡμῶν καὶ Πελο- 
ποννησίων καὶ ὧν πρόσϑεν ἤρχετε, καὶ αὐτοῦ βασιλέως τοῦ 

μεγίστην δύναμιν ἔχοντος ἡγεμόνες ἂν γένοισϑε. καίτοι ἦμεν 
πολλοῦ ἄξιοι καὶ ἐκείνοις σύμμαχοι, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασϑε" νῦν 

δέ γε εἰκὸς τῷ παντὶ ὑμῖν ἐρρωμενεστέρως συμμαχεῖν ἡμᾶς ἢ 
τότε “ακεδαιμονίοις " οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ νησιωτῶν ἢ Συρακοσίων 
οὐδ᾽ ὑπὲρ ἀλλοτρίων. ὥσπερ τότε, ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν 
ἀδικουμένων βοηϑήσομεν. καὶ τοῦτο μέντοι χρὴ εὖ εἰδέναι, ιῦ 
ὅτι ἣ “Αακεδαιμονίων πλεονεξία, πολὺ εὐχαταλυτωτέρα ἐστὶ 
τῆς ὑμετέρας γενομένης ἀρχῆς. ὑμεῖς μὲν γὰρ ἔχοντες ναῦυτι- 
κὸν οὐκ ἐχόντων ἤρχετε, οὗτοι δὲ ὀλίγοι ὄντες πολλαπλασίων 

ὄντων καὶ οὐδὲν χεῖρον ὡπλισμένων πλεονξχτοῦσι. ταῦτ᾽ οὖν 

λέγομεν ἡμεῖς ̓  εὖ γε μέντοι ἐπίστασϑε, ὦ ἄνδρες ̓ Ἵϑηναῖοι, 

ὅτι νομίζομεν ἐπὶ πολὺ μείζω ἀγαϑὰ παρακαλεῖν ὑμᾶς τῇ ὑμε- 

τέρα πόλει ἢ τῇ ἡμετέρα. 

δοκεῖ ὃ τοιοῦτος : Ἰ)Θῃ 081}. 5.66. Π6ρΡ- ἀϊὸ 16 5.616 01. γβ]. Τιῆυκ. ὟΙ, 81 
ἴῃ, 94 τί οὐν οἴεσϑε τοῦτον ; ὅτι μέγιστος ἤδη διώπλους ἀπὸ τῆς 

18. δέκα ἀνδρῶν --- 5.. 20. 4, 2. οἰκείας καὶ ἐπὶ μεγίστῃ ἐλπίδι τῶν 
-- διάφορον -- ῆ - 85. Ζὰ 4, 10. μελλόντων ἐπεχειρηϑη. Ηονοά. ΝΠ], 
Κγνορ. , 4, 20 οὐδέν τι διάφορον 100 ὡ πάντων ἀνδρῶν ἤδη μάλιστα 
πάσχει. ἢ εἰ μόνος ἐστρατεύετο. ἀπ᾿ μϑονς μο ρα κὰν μον βίον κτη- 

14. ἤδη --- τὰν Βιοίρδυιηρ 465 88- σάμενξ. ντὶ --- 85. 4}]},8,22. 
Ρουϊαϊϊνβ: αἴθ ρυϑββδίθη, αἴθ "18 15. τῇ -- πόλει --- ἀρμδηρὶς νο 
͵οιχὶ ρονθβθὴ ϑἰηα, νὴ Δ1]6ῃ, ἀγαϑα. 

ΧΕΝΟΡΗ. ΗΙΒΥ. ΘΕ. 1. 0 
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Ιθ Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπαύσατο. τῶν δ᾽ ᾿“ϑηναίων πάμπολ- 
λοι μὲν συνηγόρευον, πάντες δ᾽ ἐψηφίσαντο βοηϑεῖν αὐτοῖς. 
Θρασύβουλος δὲ ἀποχρινάμενος τὸ ψήφισμα καὶ τοῦτο ἐνεδεί- 
κνυτο, ὅτι ἀτειχίστου τοῦ Πειραιῶς ὄντος ὅμως παρακινδυ- 
νεύσοιεν χάριτας αὐτοῖς ἀποδοῦναι μείξονας ἢ ἔλαβον. ὑμεῖς 
μὲν γὰρ. ἔφη, οὐ συνεστρατεύσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς. ἡμεῖς δέ γε μεϑ' 

ιτ ὑμῶν μαχούμεϑα ἐκείνοις, ἂν ἴωσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς. οἵ μὲν δὴ 
Θηβαῖοι ἀπελθόντες παρεσκευάξοντο ὡς ἀμυνούμενοι, οἱ δ᾽ 
᾿᾿ϑηναῖοι ὡς βοηϑήσοντες. καὶ μὴν οἱ “ακεδαιμόνιοι οὐκέτι 
ἔμελλον, ἀλλὰ Παυσανίας μὲν ὁ βασιλεὺς ἐπορεύετο εἰς τὴν 
Βοιωτίαν τό τὲ οἴκοϑεν ἔχων στράτευμα καὶ τὸ ἐκ Πελοποννή- 
σου, πλὴν Κορίνϑιοι οὐκ ἤἠκολούϑουν αὐτοῖς. ὁ δὲ “ύσανδρος, 
ἄγων τὸ ἀπὸ Φωκέων καὶ Ὀρχομενοῦ καὶ τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα χω- 
ρέων στράτευμα, ἔφϑη τὸν Παυσανίαν ἐν τῷ ᾿Δλιάρτῳ γενό- 

18 μενος. ἥκων δὲ οὐχέτι ἡσυχίαν ἔχων ἀνέμενε τὸ ἀπὸ “ακεδαί- 
μόνος στράτευμα, ἀλλὰ σὺν οἷς εἶχεν ἤει πρὸς τὸ τεῖχος τῶν 
““λιαρτίων. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἔπειϑεν αὐτοὺς ἀφίστασϑαι 

καὶ αὐτονόμους γίγνεσθαι" ἐπεὶ δὲ τῶν Θηβαίων τινὲς ὄντες 
19 ἐν τῷ τείχει διεκώλυον, προσέβαλε πρὸς τὸ τεῖχος. ἀκούσαν- 

τὲς δὲ ταῦτα οἵ ΘΙΡΟΙ͂ΟΡ; δρόμῳ ἐβοήϑουν οἵ τε ὁπλῖται καὶ 

οἱ ἱππεῖς. ὁπότερα μὲν οὖν, εἴτε λαϑόντες τὸν Αύὐσανδρον 
ἐπέπεσον αὐτῷ εἶτε καὶ αἰσϑόμενος προσιόντας ὡς κρατήσων 
ὑπέμενεν. ἄδηλον τοῦτο δ᾽ οὖν σαφὲς. ὅτι παρὰ τὸ τεῖχος 
ἢ μάχη ἐγένετο" καὶ τρόπαιον ἕστηχε πρὸς τὰς πύλας τῶν 
᾿Δλιαρτίων. ἐπεὶ δ᾽ ἀποϑανόντος Πυσάνδρου ἔφευγον οἵ ἄλλοι 

180 

10. τὸ ψήφισμα --- Τ)ὸν ΟΡ]δοῖ8- ἴῃ βίο δἰ ηβο θϑϑί. Ὑρ]. ΤΡ, 2, 14; 4, 
δοοιβδιῖν νοὴ ἄθ ἴῃ ἀποκρίνεσθαι 
᾿Ἰορθηάθη Βορυ 465 ϑαρθηβ Δ] ἄη- 
δἷ'5: ἄθῃ Βεβο 58 ΖῸΣ Αηί- 
νον ροῦθθη. Βῖοάον ΧΙ, 12. τὴν 
ἐναντίαν ἀπεκρίνατο γνώμην. 

171} κατ ἐκεῖνα ΞΞιβν, 1,1. 

18. οὐκέτι --- πορίονι Ῥανιϊοϊρίαηι 
πηαἃ ΜοΡρυμ Πηϊίαη, Ὑρ]. Ζι 1, 7, 24, 
-- ἔπειϑεν --- νογβυομίο 20 
ἀρ ουγθά θη, 

19ϑ. ἀκούσαντες --- ἱππεῖς -- 
165. Ῥανιὶοὶρ. ἴῃ Νουλϊπαίῖν, 01} 68 
ἀὰ5. διιθ)θοι ἀθ5. ον}, ἤηϊ.. 418 ΤΠ61} 

᾿; 5, 16. Κγνορ. ΝῊ, ὃ, 28 ᾿αἰσϑόμε. 
νοι οὗ ἔνδον τοῦ ϑορύβου - ἐκϑέ- 
ουσί τινὲς ἀνοίξαντες τὰς πύλας. 
Πονοά. ΠΠ, 83 καὶ οἵ σύλλογον. τῶν 
ἐπιβατέων ᾿ποιησάώμενοι, προηγόρευε 
Θεμιστοκλέης. ἴὕὔεθον 485 ἘΠΊ ΚΘ γί 
γον Πα 1558 5, Ζῃ 11, 1, 4. -- ὁπό- 
τερα-- ἄδηλον - Ῥις ἸορρΡο! ἔναβὸ 
τἶΐ εἴτε --- εἴτε ἰδὲ ἀστοῖ ὁπότερα 
ΟἹ] ΘΙ ΟΠ 58} ἴηι ΌΓϑιΒ δηρϑάθαίοί, οἰ θ᾽ 

ἀκ88. οἷυ. ψουθαπι νοὶ ἐγένετο ἀδτιι 
8οϑοίχί υννᾶγθ, ἰβοῖζραὶ. Ῥᾷπαίῃ. 70 

ε , 

ἠξιώϑη γενέσϑαι. στρατηγὺς᾽ ὁπο- 
τερον δὲ, εἴϑ᾽ ὑπὸ πάντων αἷρε- 
Δεὶς, εἴτ᾽ αὐτὸς κτησάμενος, οὐκ 
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πρὸς τὸ ὄρος. ἐδίωκον ἐρρωμένως οἵ Θηβαῖοι. ὡς δὲ ἄνω ἤδη 20 
ἤσαν διώκοντες καὶ δυσχωρία τὲ καὶ στενοπορία ὑπελάμβανεν 

αὐτοὺς, ὑποστρέψαντες οἱ ὁπλῖται ἠκόντιξόν τε καὶ ἔβαλλον. 

ὡς δὲ ἔπεσον αὐτῶν δύο ἢ τρεῖς οἷ πρῶτοι καὶ ἐπὶ τοὺς λοιποὺς 
ἐπεκυλίνδουν πέτρους εἰς τὸ κάταντες καὶ πολλῇ προϑυμίᾳ 
ἐνέκειντο, ἐτρέφϑησαν οἵ Θηβαῖοι ἀπὸ τοῦ κατάντους καὶ ἀπο- 
ϑνήσκουσιν αὐτῶν πλείους ἢ διακόσιοι. ταύτῃ μὲν οὖν τῇ 21 
ἡμέρᾳ οἱ Θηβαῖοι ἡϑύμουν, νομίξοντες οὐκ ἐλάττω κακὰ πε- 
πονϑέναι ἢ πεποιηκέναι" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ, ἐπεὶ ἤσϑοντο ἀπε- 
ληλυϑότας ἐν νυκτὶ τούς τε Φωκέας καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας 
οἴκαδε ἑκάστους. ἐκ τούτου μεῖξον δὴ ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ γεγε- 
νημένῳ. ἐπεὶ δ᾽ αὖ ὁ Παυσανίας ἀνεφαίνετο ἔχων τὸ ἐκ “α- 
κεδαίμονος στράτευμα, πάλιν αὖ ἐν μεγάλῳ κινδύνῳ ἡγοῦντο 
εἶναι. καὶ πολλὴν ἔφασαν σιωπήν τε καὶ ταπεινότητα ἐν τῶ 
στρατεύματι εἶναι αὐτῶν. ὡς δὲ τῇ ὑστεραίᾳ οἵ τε ᾿ 4ϑηναῖοι 23 
ἐλϑόντες συμπαρεταξαντο ὅ τε Παυσανίας οὐ προσῆγεν οὐδὲ 
ἐμάχετο, ἐκ τούτου τὸ μὲν Θηβαίων πολὺ μεῖξον φρόνημα 
ἐγίγνετο᾽ ὁ δὲ Παυσανίας συγκαλέσας πολεμάρχους καὶ πεν- 
τηκοντῆρας ἐβουλεύετο πότερον μάχην συνάπτοι ἢ ὑπόσπονδον 
τόν τὲ “ύσανδρον ἀναιροῖτο καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ πεσόντας. 
λογιζόμενος δ᾽ ὁ Παυσανίας καὶ οἵ ἄλλοι οἵ ἐν τέλει Μακεδαι- 28 

μονίων ὡς “ύσανδρος τετελευτηκὼς εἴη καὶ τὸ μετ᾽ αὐτοῦ 
στράτευμα ἡττημένον ἀποκεχωρήκοι, καὶ Κορίνϑιοι μὲν παν- 
τάπασιν οὐκ ἠκολούϑουν αὐτοῖς, οἱ δὲ παρόντες οὐ προϑύμως 
στρατεύοιντο ἐλογίζοντο δὲ καὶ τὸ ἱππικὸν ὡς τὸ μὲν ἀντί- 
παλον πολὺ, τὸ δὲ αὑτῶν ὀλίγον εἴη. τὸ δὲ μέγιστον. ὅτι οἱ 

νεκροὶ ὑπὸ τῷ τείχει ἔκειντο, 
τοὺς ἀπὸ τῶν πύργων ῥάδιον 

ἔχω λέγειν. --- τὸ ὄρος -- Ὀᾶ8 1 εἰ- 
ὈΘίμνῖοπ, οἷη Αυβιδπίου 465 Ἠθ]Κοη, 
ἰὐῖ{0 ΠΟΥ Πᾶγί δῃ ἄθη Κοραίβομθηῃ 366, 
80) γγ ΟΠ τὴ ΗΔ] τίο5 186. 

90. οἱ ὁπλῖται --- ἀοὺ Τιαἰραᾶ- 
τηοπίογ, --- αὐτῶν --- πᾶτα!οἢ τῶν 

“ 

διωκόντων. 
21. ἔφασαν --- θὰ5 Πηρουθοί τηῖί 

ἨἀοΚβιοῃι δὰ αἴθ Ζο1,, τὸ ἄθηι δ ἢν - 
Βί6 Ποὺ αἴθ Αηραθθ σϑῃδοῃύ ψαγά6, 
γο!. ΥἹ, 2, 6; ὙΠ, 1; 80 ἃ. δ: ἐν, 
ὃν. ἐλέγετο. Κγτορ. Γ ὃ, 4 τὸν δὲ 

ὥστε οὐδὲ κρείττοσιν οὖσι διὰ 
εἴη ἀνελέσθαι" διὰ οὖν πάντα 

Κῦρον ἔφασαν λέγειν. 4, 25 καὶ οὐ- 
δένα ἔφασαν ὅντιν᾽ οὐ δακρύοντ᾽ 
ἀποστρέφεσϑαι. 

22. πεντηκοντῆρας -- 8. σὰ 
ΥΙ, 4, 12. -- συνάπτοι--αναι- 
ροῖτο - φυγοί[ο]πάθ Ἐταρο, 5.1, 
ΠῚ 

28. λογιξόμενος --- Ὠϊδ πϊΐ ἄθπὶ 
Ῥαγιοὶρίαπι θΘσοηπθ πα Οοηδβίρποίίοῃ ἰδί 
ΑΡΡΘΌΥΘΟ θη απ ἀπγο ἢ) οἰπθη 56|}0- 
βἰἄπα! ρθη ϑαΐ 2 τη] { ΘΡ ν᾽ Θἰ (θυ θη 50}- 
͵6οἱ ΔΌ ΡΟ ΘΠΟΠΙΠΊΘΗ. ἀπὸ τῶν 

9 
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-. “, Ὕ ᾿ 8 ΄ Ρ] “ὰ 

ταῦτα ἔδοξεν αὐτοῖς τοὺς νεκροὺς Ὁυὑποσπονδους ἀναιρεῖσθαι. 
-" ͵ Ῥ Φ [χ2 ᾽ Ἢ 3 - Ἁ Α ᾽ 

"4 οὗ μέντοι Θηβαῖοι εἶπον ὅτι οὐκ ἂν ἀποδοῖεν τοὺς νεκροὺς, εἰ 
μὴ ἐφ᾽ ᾧτε ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. οἱ δὲ ἄσμενοί τε ταῦτα 
ἤκουσαν καὶ ἀνελόμενοι τοὺς νεκροὺς ἀπήεσαν ἐκ τῆς Βοιωτίας. 
τούτων δὲ πραχϑέντων οἵ μὲν “ακεδαιμόνιοι ἀϑύμως ἀπήεσαν,. 
οὗ δὲ Θηβαῖοι μάλα ὑβριστικὼς. εἰ καὶ μικρόν τις τῶν χωρίων 
του ἐπιβαίη, παίοντες ἐδίωκον εἰς τὰς ὁδούς. αὕτη μὲν δὴ 

ἘΠ δ - ΄ ς 

δῦ οὕτως ἡ στρατιὰ τῶν “ακεδαιμονίων διελύϑη. ὁ μέντοι Παυ- 

- 

" 

σανίας ἐπεὶ ἀφίκετο οἴκαδε, ἐκρίνετο περὶ ϑανάτου. κατηγο- 
ρουμένου δ᾽ αὐτοῦ καὶ ὅτι ὑστερήσειεν εἰς “Δλίαρτον τοῦ 
υσάνδρου, συνϑέμενος εἰς τὴν αὐτὴν ἡμέραν παρέσεσθαι, 
καὶ ὅτι ὑποσπόνδους ἀλλ᾽ οὐ μάχῃ ἐπειρᾶτο τοὺς νεκροὺς ἀναι- 
ρεῖσϑαι, καὶ ὅτι τὸν δῆμον τῶν ᾿4ϑηναίων λαβὼν ἐν τῷ 
Πειραιεῖ ἀνῆκε, καὶ πρὸς τούτοις οὐ παρόντος ἐν τῇ δέκῃ, 
ϑάνατος αὐτοῦ κατεγνώσϑη" καὶ ἔφυγεν εἰς Τεγέαν, καὶ ἐτε- 
λεύτησε μέντοι ἐκεῖ νόσῳ. κατὰ μὲν οὖν τὴν Ἑλλάδα ταῦτ᾽ 
ἐπράχϑη. 

Ζ. 

Ὁ δὲ᾽ 2γησίλαος ἐπεὶ ἀφίκετο ἅμα μετοπώρῳ εἰς τὴν τοῦ 
, , Ἁ Ἁ ΄ [7 , ὅδ, ’ ,ὔ 

Φαρναβαζου Φρυγίαν, τὴν μὲν χῶραν ἔκαε καὶ ἐπόρϑει. πὸό- 

2 λεις δὲ τὰς μὲν βία. τὰς δ᾽ ἑκούσας προσελάμβανε. λέγοντος 
"» ΠῚ ς , , " δὲ τοῦ Σπιϑριδάτου ὡς εἰ ἔλθοι πρὸς τὴν Παφλαγονίαν σὺν 

2 -“" Ν -" Γ , Ὶ ΠῚ ’ ὼ Ἀ 

αὐτῷ. τὸν τῶν Παφλαγόνὼν βασιλέα καὶ εἰς λόγους ἄξοι καὶ 

΄ 

πυργῶν --- ννορθῃὴ (δ᾽ δι αὐιηᾶθ 
ΠΠορθη θη. ΑἸΒΟΠ παρ 65. ΑΠΡ ΘΙ [08 
νου ἄδη ΤΙ ἤθη, ὙρῚ, Ζὰ 1, 22, 

ς 5 , ἢ 
24. ἀπιέναι --- οἰτηθ δ] οί, Ζιὶ 

ἀθηκθη νγ0}}} 485. ΠΡ ΟΠ Θ᾽ 6...) 1 ἃ ἢ ““, 
᾽ ΄, β Σ 

-- ἀπῃεσαν --- 16 ΔΥ]ΘἀΘΡΠο ἢ ρ; 
4168565 Δουίοβ ἰδὲ αἴθ Ροάφηκ]]ο}}, 
Μ 6 1} 6] θη} φυγοίίθη Δα! 6 ἀἃ5 Δάνοιν). 

5 ΄ . ΄ 

αϑυμως ἀδν ἨδαριΡορΥ Π ἰβί. 
"» ΄ Ἑ - 

2ῦ. ὑστερήσειεν ---ἐπειρᾶτο 
-- ἀπ Ῥϑδο ίο ἰδὲ. ον Δ ροί56)] ἀδνὺ 

. [ἢ "» » Υ 

Μοήϊ, --- ὁτι --οοαΟν ἢ πϑ --- ΝΟ. Ραὰ- 

858, 1Π], ὅ, 2 ννὰν ον εἾ6865 Ριι κι 68 

Πα Π0 6} ΒΟ δἰ μηλα! ρ]θῖοῖ. πΔ 0} 5οὶ- 
ποῦ ἢὔοκκοιν νοῦ ΑἸΠΘ. ΔΗΡΘΚΙΑρῚ, 
ἉΠ 6. γἷΐ οἴπμθν Μα]ονιἂΐ νοὴ ἡν θη ἶ θ᾽ 6ὴ 
ΘΠ. νοῦ ἤδη (ον ο 6. ἀν ρ]ιο- 
γ6 π4| (ον 6 ΓΘ ΟΒΡΡ ΟΠ 6 νγοῦ- 
ἄθῃ, 

γιοε οΒυβηνοῦ: 
Ι. 1. μετοπώρῳ --- 465 7. 800 

ν. ΟἸν. Ὠϊὸ ΠῚ, 4, 290 ἃρροθνΌ ΟΠ 66 
Εν χα! πηρ νυν ἐονροβοίζι, 

2, Σπιϑριδάτου --- 5. 1{Π,| 4, 
10. --- ἄξοι --- νρ!. 8.39 ὡς οἴοιτο 
συναγαγεῖν αὐτῷ ἂν εἰς λόγους Φαρ- 
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σύμμαχον ποιήσοι, προϑύμως ἐπορεύετο, πάλαι τούτου ἐπιϑυ- 
» -- 93 Ἂ 2, 2 μῶν. τοῦ ἀφιστάναι τι ἔϑνος ἀπὸ βασιλέως. 

᾿Επεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς τὴν Παφλαγονίαν, ἡλϑὲν Ὄτυς καὶ 8 
συμμαχίαν ἐποιήσατο᾽ καὶ γὰρ καλούμενος ὑπὸ βασιλέως οὐκ 
ἀνεβεβήκει. πείσαντος δὲ τοῦ Σπιϑριδάτου κατέλιπε τῷ ̓ γη- 
σιλάῳ Ὄτυς χιλίους μὲν ἱππέας, δισχιλίους δὲ πελταστάς. χά- 4 
οιν δὲ τούτων εἰδὼς ᾿4γησίλαος τῷ Σπιϑριδάτῃ, Εἰπέ μοι, 
ἔφη. ὦ Σπιϑριδάτα, οὐκ ἂν δοίης Ὄτυϊ τὴν ϑυγατέρα; Πολύ 
γᾶ. ἔφη. αὐ ἢ ἐκεῖνος ἂν λάβοι φυγάδος ἀνδρὸς βασι- 

λεύων πολλῆς καὶ χώρας καὶ δυνάμεως. 

μόνον ἐρρήϑη περὶ τοῦ γάμου. 

ἤλϑε πρὸς τὸν ᾿4γησίλαον ἀσπασόμενος. 

τότε μὲν οὖν ταῦτα 

ἐπεὶ δὲ Ὄτυς ἔμελλεν ἀπιέναι, ὃ 
΄ὔ 7. ἶν 

λόγου δὲ ηρξατο ὁ 
"“ἦ Α 

᾿4γησίλαος παρόντων τῶν τριάκοντα, μεταστησάμενος τὸν Σπι- 
ϑριδάτην, Δέξον μοι, ἔφη, ὦ 

» ,ὕ ; , 3 Α Ις 

Οτυ. ποίου τινὸς γένους ἑστὶν ὁ 

ὁ Σπιϑοιδάτης; ὁ δ᾽ εἶπεν ὅτι Περσῶν οὐδενὸς ἐνδεέστερος. 

Τὸν δ᾽ υἱὸν, ἔφη, ἑώρακας αὐτοῦ ὡς καλός ἐστι; Τί δ᾽ οὐ 
, " Χ δ ’ , τὸ » 

μέλλω; καὶ γὰρ ἑξσπερας συνεδείπνουν αὐτῷ. 
δ 2 » 5 

φασι τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ καλλίονα εἶναι. 
Καὶ ἐγὼ μὲν, Ὄτυς. καλὴ γάρ ἐστι. 

Τούτου μὲν 
Νὴ 4{΄, ἔφη ὁ 

ἔφη. ἐπεὶ φίλος ἡμῖν 
γεγένησαι, συμβουλεύοιμ᾽ ἄν δοι τὴν παῖδα ἄγεσϑαι Σ ΜΜΟ ΚΟ, 

καλλίστην μὲν οὐσαν, οὐ τί ἀνδοὶ ἥδιον; πατρὸς δ᾽ εὐγενε- 

στάτου, δύναμιν δ᾽ ἔχοντος τοσαύτην, ὃς ὑπὸ Φαρναβάζου 

ἀδικηϑεὶς οὕτω τιμωρεῖται αὐτὸν ὥστε φυγάδα πάσης τῆς 
χώρας, ὡς ὁρᾶς, πεποίηκεν. 

3 “ ’ὔ " Ο Ω] 

εὺ ἴσϑι μέντοι, ἔφη: οτι ὥσπερ 8 
τ "» Γ "ο [χ 

ἐκεῖνον ἐχϑρὸν ὄντα δύναται τιμωρεῖσϑαι, οὕτω καὶ φίλον 
Ω 3 ἊΣ Ἢ , 

ανδρα εὐεργετεῖν αν δύναιτο. 
, Χ ΄ , 

νόμιξε δὲ τουτῶν πραχϑέντων 
ἄν. - " , ᾿ 3; 2 Ν π 3 ᾽ ᾿ ᾿ 

μη ἐκεῖνον αν σοι μονον κηδεστὴν εἰναι. ἀλλὰ καὶ ἐμὲ καὶ τους 

ἄλλους “ακεδαιμονίους, ἡμῶν δ᾽ ἡγουμένων τῆς Ἑλλάδος καὶ 
τὴν ἄλλην Ἑλλάδα. 

νάβαξον. --- τούτου --- Πε65 Νδο}- 
ἀγαοκα πάθον ἄθη [Ιηἤηϊϊ. δηϊκάηαι- 
σομά, ἄἀθγ ἀδῆῃ ΠΡ αν τος 45 
ἈΡρροϑβίιίοη. πδοῃ ο]ρί. 

8. Ὄτυς -- Κδηϊρ ἀδν Ραρῃ]αρο- 
ηἶοῦ. ΓὙρ]. Αρ68. ὃ, 4. 

θ. τεδ ἐ τεῦς -- πῆμ! τὸ 
γένος. νΩ!]. ΥἹ, 28 “νκομήδης 
γένος οὐδενὸς ΠπΑΝ Ξε τ ΣΡ 

καὶ μὴν μεγαλειοτέρως γε σοῦ, εἰ ταῦτα 9 

τῷ -- Ὀκα5 γὰρ ροίοθι ἀθη ατγαηᾷ, 
ὙΥΔΥΙΠ] ΘΓ 65. θοπηου κί ΠΑΌΘη τημιδβίο. 
γξι. ΘΌΡΠΟΚΙ. Απεῖρ. 448 ἤδη. τί. δ᾽ 
οὐκ ἔμελλον: ἐμφανῆ γὰρ ἦν. 
καλὴ γάρ ἐστι --- γὰρ Ζιι Βεϑιᾶ- 
ἰἰσαηρ ἀπ Βοργάπαάιππρ ἀθν ἰὴ νὴ 
Ζία Ἰιδροπάθη Βο᾽απηρ: 516 δι 78 
νι ἰν ΚΙ ἢ 5 ἢ δη. 

7. οὐ -- ἃ. ἰἱ. τὴν γυναῖκα καλ- 
λίστην εἶναι. 
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πράττοις, τίς ἄν ποτε γήμειε; ποίαν γὰρ νύμφην πώποτε 
τοσοῦτοι ἱππεῖς καὶ πελτασταὶ καὶ ὁπλῖται προὔπεμψαν ὅσοι 

ιυτὴν σὴν γυναῖκα εἰς τὸν σὸν οἶκον προπέμψειαν ἄν; καὶ ὁ 
Ὄτυς ἐπήρετο. “Ιοκοῦντα δ᾽. ἔφη. ὦ ᾽,“Ζγησίλαε. ταῦτα καὶ Σιπι- ἢ ᾽ 9 φῆ: ἮΝ 3 

, κ Ἁ Α “ 3 " 

ϑριδάτῃ λέγεις: Μὰ τοὺς ϑεοὺς. ἔφη ὁ ᾿Δγησίλαος, ἐκεῖνος 
μὲν ἐμέ γε οὐκ ἐκέλευσε ταῦτα λέγειν" ἐγὼ μέντοι, καίπερ 
ὑπερχαίρων. ὅταν ἐχϑρὸν τιμωρῶμαι, πολὺ μᾶλλόν μοι δοκῶ 
“ ἰν ΕΣ ͵ 3 . ᾽ ᾿ ᾽ 3 " 

11 ηδεσϑαι. οταν τι τοῖς φίλοις ἀγαϑὸν ἐξευρίσκω. Τί οὐν, ἔφη. 
΄ » ἐν 

οὐ πυνϑάνει εἰ καὶ ἐκείνῳ βουλομένῳ ταῦτ᾽ ἐστί; καὶ ὁ 4γη- 
σίλαος. τ᾽, ἔφη. ὑμεῖς, ὦ Ἡριππίδα. καὶ διδάσκετε αὐτὸν 

» “ " ᾽ , 
12 βουληϑῆναι ἅπερ ἡμεῖς. οἵ μὲν δὴ ἀναστάντες ἐδίδασκον. ἐπεὶ 

δὲ διέτριβον, Βούλει, ἔφη, ὦ Ὄτυ, καὶ ἡμεῖς δεῦρο καλέσω- 
3 , Γ δι νἣν 5 » εἶ » -» 2 ᾿ 

μὲν αὑτον; Π]}ολὺ γ΄ αν οἶμαι μάλλον ὑπὸ σοῦ πεισϑηναι αὖ- Ι 
ν ἥν τὸ ὑῶν ϑ  . εἰχὶν Ν , γυσπν ἢ ς᾽ 

τὸν ἡ τὕὉπὸ τῶν ἀλλὼν ἀπαντῶν. ἕχ τούτου δὴ ἕκαλει ὁ 4γη- 

ι3 σίλαος τὸν Σπιϑριδάτην τε καὶ τοὺς ἄλλους. προσιόντων δ᾽ 
εὐϑὺς εἶπεν ὃ Ἡριππίδας, Τὰ μὲν ἄλλα, ὦ ᾿᾽4γησίλας, τὰ δη- 
ϑέντα τί ἄν τις μακρολογοίη; τέλος δὲ λέγει Σπιϑριδάτης πᾶν 

τ ὅ Γ΄ 

14 ποιεῖν ἂν ἡδέως ὅ.τι σοι δοκοίη. Ἐμοὶ μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ ̓ 4γησέ- 
Ξ 5 ΄ Γ ἿΣ - » : 

λαος., δοκεῖ σὲ μὲν, ὦ Σπιϑριδάτα., τύχῃ ἀγαϑῇ διδόναι Ὄτυϊ 
τὴν ϑυγατέρα. σὲ δὲ λαμβάνειν. τὴν μέντοι παῖδα πρὸ ἦρος 

Κ, ΄, - .ν " οὐκ ἂν δυναίμεθα πεξῇ ἀγαγεῖν. ᾿4λλὰ ναὶ μὰ 4 ΄, ἔφη ὁ 
7 

Ι Ὅτυς, κατὰ ϑάλατταν ἤδη ἂν πέμποιτο, εἰ σὺ βούλοιο. ἐκ 

10. ἔφη --- ρΡΙοοπδβιϊβο!} πδ 0} ; ἐπή- οἷηα, ἀδθον ἡδοθπον οὗ μὲν δὴ ἐδί. 
θέτο, νγ]6 βοηϑί ᾿ιδᾶπιῇρ η80]} εἰπεῖν, δασχον. -- διδάσπκετειε πείϑετε. 
λέγειν. Οοτηπηθηί. 1, 6, 4 χαὶ ὁ Σω- ᾿ 
χράτης πρὸς ταῦτα εἶπε Ζίοκεϊς 

μοι, ἔφη, ὑπειληφέναι. 
11. τί οὖν οὐ --- γιιίη παν [6}- 

Πα θη ΑἸ ον ἀθνιιρ,, ̓  Οομηπηθηι, ΠῚ,1, 
10 τί οὖν οὐ σκοποῦμεν πῶς ὧν 
αὐτῶν μὴ διαμαρτάνοιμεν; --- βου- 
λομένῳ --- Ζι εἶναι τπηᾶ γίγνεσϑαι 
τηἶν ἄθι Παιΐν ἄον ῬΌύβοι. ν᾽ γί οη, ἀἴὸ 
[αν δ βουλομένῳ, ἡδομένῳ, ἀσμένῳ, 
ἀχϑουμένῳ ροβοίλι, βίαι οἴ θὴ δα 12 νεῖ! 
ἄθη Ψ 60». ΠΗΪ, δι θΊΠ46η : ἐκείνῳ . ἀολο ᾿ 
βουλομένῳ ἐστί --- ἐκεῖνος βούλεται. 1. τα-πρηϑεντα -- Αροιβ, ἀον 
γρ]. Υ, 8,18 ἦν δὲ οὐ τῷ ᾿ἡγησιλάῳ [οἰ Πρ. --- τέλος -- ὃ5δ ἔπά- 
ἀχϑομένῳ ταῦτα. ΤΙκγά. ΝΙ, 40 ΟΥΡΟΪ 55. (6 Υ σηΖοὴ {Ππ|ϑυγ 1’, 

τῷ μὲν Νικίᾳ προσδεχομένῳ ἦν τὰ 14. τύχῃ ἀγαϑῇ -α- φιιο ϑοηιοι 
παρὰ τῶν Ἔγε σταίων. --- ὑμεῖς, ὦ {οἴϊα: {ανιδίιογφιιο αἱ. -τ-- ἤδη, -- 500) 9 
Ἡριππέδα ---- Τ)ον ΡΙΌνα!, νν ἢ} χὶι- είζι, ΑπΔ}.1,4,10 ἐγὼ μὲν, ὦ ἄνδρες, 
δ] οί. ἀἴθ ἀθυῖρθη Θρδν δι σοπιοίηί ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ. ΚΥΟΡΟΙΨ, 1.2. 

βούλει -- καλέσωμεν -- 
Ζι ἄθηι ΟΟἢ πον ον χυγο [ο] πάθη 
Βγαρο ἰγοίθη. οἵϊ π00}} ἀἷο ἰραροηάθῃ 
ΒΌΡΠΊΘΗ βούλει οἄον βούλεσθε: ν᾽} 51 
ἂι, ἄδ55 νὶν τυϊοηῦ --- -καὶ 
ἡ μ᾿ εἴς --- ἴῃ αδροηβαίζ σι ἄθη ἃ})56- 
50] οΚίθη ϑραγιϊαίθη; Δ] νυ Ἰ 958. [1655 
«16 Οοη)αποιίοη. καί οἵη. ἀθῃ) νογϑη- 
σοποηάθη πη} ΘΗ ΒΡυΘΟΘ68. Ὑοὺ- 
θη], Οοἰννα: νῦν ΜΌ]] 6 56] 8ὲ 
Δὲ 1 ΒΡΥ ΘΟ]. ΘῈ “ὁ. ΟΥ̓ Γίθῃ, 
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, ᾿ , ᾿ ἵ , , 2 , ν 

τουτου δεξιας δόντες καὶ λαβοντὲς ἐπὶ τούτοις αἀπεπεμπον τον 

Ὄτυν. 
Καὶ εὐϑὺς ὁ ᾿Δγησίλαος, 2 Ἁ 2, ΔΘ ΚΤ ΄ 

ἐπεὶ ἔγνω αὑτὸν σπεύδοντα. 

τριήρη πληρώσας καὶ Καλλίαν “ακεδαιμόνιον κελεύσας ἀπα- 
γαγεῖν τὴν παῖδα, αὐτὸς ἐπὶ Ζασκυλείου ἀπεπορεύετο, ἔνϑα 
καὶ τὰ βασίλεια ἦν Φαρναβάξῳ. καὶ κῶμαι περὶ αὐτὰ πολλαὶ 
καὶ μεγάλαι καὶ ἄφϑονα ἔχουσαι τὰ ἐπιτήδεια, καὶ ϑῆραι αἵ 
μὲν καὶ ἐν περιειργμένοις παραδείσοις, αἵ δὲ καὶ ἐν ἀναπε- 
πταμένοις τόποις, πάγκαλαι. περιέρρει δὲ καὶ ποταμὸς παντο- 10 
δαπῶν ἰχϑύων πλήρης. ἦν δὲ καὶ τὰ πτηνὰ ἄφϑονα τοῖς ὀρ-- 
νυϑεῦσαι δυναμένοις. ἐνταῦϑα μὲν δὴ διεχείμαξε, καὶ αὐτόϑεν 
καὶ σὺν προνομαῖς τὰ ἐπιτήδεια τῇ στρατιᾷ λαμβάνων. κατα- 17 
φρονητικῶς δέ ποτε καὶ ἀφυλάκτως διὰ τὸ μηδὲν πρότερον 
ἐσφάλϑαι λαμβανόντων τῶν στρατιωτῶν τὰ ἐπιτήδεια, ἐπέτυ- 

χεν αὐτοῖς ὁ Φαρνάβαξος κατὰ τὸ πεδίον ἐσπαρμένοις, ἄρματα 
μὲν ἔχων δύο δρεπανηφόρα, ἱππεῖς δὲ ὡς τετρακοσίους. 
Ἕλληνες ὡς εἶδον αὐτὸν προσελαύνοντα. συνέδραμον ὡς εἰς 
ἑπτακοσίους" ὁ δ᾽ οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ προστησάμενος τὰ 
δ 3. ἡ Η ᾿ ἘΡ ΞΙΚ5 » ᾿» 7, ὅν το 
ἄρματα, αὑτὸς δὲ σὺν τοῖς ἱππεῦσιν ὄπισϑεν γενόμενος, ἐκέ- 
λευσεν ἐλαύνειν εἰς αὐτούς. ὡς δὲ τὰ ἄρματα ἐμβαλόντα διε- 19 
σκέδασε τὸ ἀϑρόον, ᾿ δο . , ς ᾿ δ ν 

ταχυ οἱ ἱππεῖς κατέβαλον ὡς εἰς ξκατον 

ἀνθρώπους, οἵ δ᾽ ἄλλοι κατέφυγον πρὸς ᾿4γησίλαον᾽ ἐγγὺς γὰρ 
᾽ ᾿ - ς , ΕΒ 

ἔτυχε συν τοῖς οπλίταις ὧν. 
’ “ ΄ 

ἐκ δὲ τούτου τρίτῃ ἢ τετάρτῃ 20 
ἡμέρᾳ αἰσϑάνεται ὁ Σπιϑριδάτης τὸν Φαρνάβαζον ἐν Καυῇ 
κώμῃ μεγάλῃ στρατοπεδευόμενον, ἀπέχοντα στάδια ὡς ἕξή- 
κοντὰ καὶ ἑκατὸν, καὶ εὐϑὺς λέγει πρὸς τὸν Ἡριππίδαν. καὶ ὁ 

Ἡριππίδας ἐπιϑυμῶν 1 ) ἐργάσασϑ ἰτεῖ τὸν ᾿Α' 9 ς ἐπιϑυμῶν λαμπρόν τι ἐργάσασϑαι, αἰτεῖ τὸν ᾽4γη- 

16..ὄ ἐπὶ τούτοις: --- Ζιν. Β6- 
βΒίδιϊσαπρ ἀἸ 656 ν δ ῦγΘ ἀπ - 
56, --- ϑῆραν -- παραδείσοις 
-- δῖ δι{ἰ6 ἀθγὺ Ρθύβου, ἴῃ οἱπροῃδρίθη 
Βἄτπηθη ΤΊϊογα Ζαν Φαρα σι ἀπίλη, 
νγὶγα ΟἰΟΥ. ογννᾶπηί, Απαν. ᾿ς ΗΣ ἢ. 
Κγιορ. 1, 4,11]. 

10, δυναμένοις -π- πιᾶῃ ΘΥΊΆΥ- 
ἰοίθ θοῦ βουλομένοις οἄεν ἐπισταμέ- 
νοις. -- σὺν προνομαῖς -- τορ6}- 
τη ἄ5ϑίρ ϑιγοὶ ἔχίρθ συστη ΕΠ ΠΟ] 6 πη ον 
Τιο θη 5πη 161. θὰ πη προνομαί ἃπο0} 
αἴθ σι 50] ἤθη Ζίροη νογθηάοίθῃ 
ἨΘου ϑαὈι Π ΘΙ σ6η Ὀ6Ζοί ἢ ποί νγθυάθη,., 

γγ] 6 θ6] ΡΟΙγ}. Ιν, 78, 4 τὰς μὲν προ- 
νομὰς ἐπαφῆκε κατὰ “τῆς χώρας, 
50 ἰδί 416 ῬΡειᾶροβί(ίοπ σὺν ἴῃ ἰπδίτα- 
πηΘ. 8 |6 1} ϑίηπ6. ΘΟΡΘΟΠ Γογρ.. ΑἸΔΡ. 
Υ, 11, 7.-λλά μοι δοκεῖ σὺν προνο- 
μαὶς ̓ λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. 

17. ἄρματα --- δρεπανηϊρόρα 
ττα τον βὸ ἀθυβϑίθθη Κυγορ. Υ], 

. 90. διοάον ΧΝΠΙ, ὅ8, Ουτίϊπ5 ΙΝ, 
Ἂ ὅ. 

,.18. ὡς εἰς -- Ἣ σὰν ΒοΖϑίομπαῃρ; 
ἀθ5 πη ρ᾽ 6 Γἅ ἢν 6 ἢ, δίϑίν 465 οἰ πέλομοα 
εἰς: ὑ5 δ θεν 40. 

19, τὸ ἀϑρόόν-. ὄσζα ΚΝ, 1.12, 

οἱ δ᾽ 18 
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σίλαον ὁπλίτας τὲ εἰς δισχιλίους καὶ πελταστὰς ἄλλους τοσού- 

τους καὶ ἱππέας τούς τε Σπιϑριδάτου καὶ τοὺς Παφλαγόνας 

22 καὶ τῶν Ἑλλήνων ὑπόσους πείσειεν. ἐπεὶ δὲ ὑπέσχετο αὐτῷ, 
ἐθύετο" καὶ ἅμα δείλῃ καλλιερησάμενος κατέλυσε τὴν ϑυσίαν. 
ἐκ δὲ τούτου δειπνήσαντας παρήγγειλε παρεῖναι πρόσϑεν τοῦ 
στρατοπέδου. σκότους δὲ γενομένου οὐδ᾽ οἵ ἡμίσεις ἑκάστων 

28 ἐξῆλθον. ὅπως δὲ μὴ. εἰ ἀποτρέποιτο, καταγελῶεν αὐτοῦ οἵ 
24 ἄλλοι τριάκοντα, ἐπορεύετο σὺν ἡ εἶχε δυνάμει. ἅμα δὲ τῇ 

ἡμέρᾳ ἐπιπεσὼν τῇ Φαρναβάξου στρατοπεδείᾳ. τῆς μὲν προ- 
φυλακῆς αὐτοῦ Μυσῶν ὄντων πολλοὶ ἔπεσον. αὐτοὶ δὲ δια- 
φεύγουσι, τὸ δὲ στρατόπεδον ἁλίσκεται, καὶ πολλὰ μὲν ἐκπώ- 
ματα καὶ ἄλλα δὴ οἷα Φαρναβάξου κτήματα, πρὸς δὲ τούτοις 

2 σκεύη πολλὰ καὶ ὑποξύγια σκευοφόρα. διὰ γὰρ τὸ φοβεῖσϑαι 
μὴ εἴ που κατασταίη, κυκλωϑεὶς πολιορκοῖτο, ἄλλοτε ἄλλῃ 
τῆς χώρας ἐπῇει, ὥσπερ οἱ νομάδες, καὶ μάλα ἀφανίζων τὰς 

26 στρατοπεδεύσεις. ἐπεὶ δὲ τὰ ληφϑέντα χρήματα ἀπήγαγον οἵ 
τε Παφλαγόνες καὶ ὃ Σπιϑριδάτης, ὑποστήσας Ἡριππίδας 

ταξιάρχους καὶ λοχαγοὺς ἀφείλετο ἅπαντα τόν τε Σπιϑριδάτην 
καὶ τοὺς Παφλαγόνας, ἵνα δὴ πολλὰ ἀπαγάγοι τὰ αἰχμάλωτα 

27 τοῖς λαφυροπώλαις. ἐκεῖνοι μέντοι ταῦτα παϑόντες οὐκ ἤνεγ- 
καν, ἀλλ᾽ ὡς ἀδικηϑέντες χαὶ ἀτιμασϑέντες νυκσὸς συσκευα- 
σάμενοι ὥχοντο ἀπιόντες εἰς Σάρδεις πρὸς ᾽Δριαῖον, πιστεύ- 

21. ἄλλους --- 5. Ζὰ 11, 4, 9: 
Ιη νορθὶ πάπιηρ τηϊΐ τοσοῦτοι ἴῃ ον Β6- 
ἀθαίαῃς ὁΒΘΠΒΟΥΊ6Τ6. Κγνορ. ΠΠ,2, 
8 καὶ ἱππεῖς εἰς τοὺς ᾿τετρακισχι- 
λίους συνελέγοντο αὐτῷ καὶ τοξό- 
ται εἰς τοὺς μυρίους καὶ πελτασταὶ 
ἄλλοι τοσοῦτοι. 

28. οὗ ἄλλοι τριάκοντα --- ἃ[5 
ΟΟΠ ρίπὶ 850. οὔπο ΒοΚβίοῃ! δα αἰ 
οἰ ρθη. 116. 7.41} ΘΖ ποί, ἀὰ 4 Ηο- 

206. ὑποστήσας -- κὰπὶ αὐ - 
Ρᾶβϑϑθη ππὰ ΑὐΓέδηροι Πῖῃ - 
5.6 116 ῃ, νὶθ Ηδροά, ΨΗΙ, 91 τῶν 
δὲ βαρβάρων ἐς φυγὴν τραπομέ- 
νων, Αἰγινῆται ὑποστάντες ἐν τῷ 
πορϑμῷ, ἔργα ἀπεδέξαντο λόγου 
ἄξια. -- πολλὰ --- ρῥτἄάϊοαιϊν: ἃ ἃ 5 
ὡγ δου οί ἰἢ ΡΥ ΟΒΒΟΥ Ν δηβΡ᾽ 6. 
-- Λαφυροπῶώλαι --- βροαμηίο, νι 6 }- 
ὁΠ6. αἴθ Βοϑιίο ἰπ Επηρίδηρ, ΘΗ ΠΊΘὴ 

τ ρρ 5. ἀπο σὰ ἄθη ἡγοιβϑὶρ ρᾶν- 
{1 ἴδῃ ροπδτνιιδ. 111,.4.}.20.. 61: χὰ 1|, 
8, 18. 

24, ἐπιπεσὼν --- Νοιηΐπαί. 80- 
80]. 5. Ζὰ 11, 2, 8. --- αὐτοὶ ---- ἀϊδ 
Μἅπηου ἴπὶ Πᾶρϑν, πὶ (ἰθρθηϑαίχ Ζὶὶ 
ἴον προφυλακῇ. -- ἄλλα Ἐπ δ Εν». 
να βάξου --- πὰ αηάνο, ννἱθ δἰ. μὰ- 
(ἄγ! 10} οἴη Μᾶπη ννὶθ ΡΠΔΓΠΑΌΆΖΟΒ Πὰᾶ- 
6 χιϊιϑϑίθ. ΟΝ, 2,9. 
20.» αἱ -Ξ ὁροχϑρϑιίβοι ει ἢ ὦ συν αν, 

απ ἄν Βθομηπηρ ἀοὸ5. Βίαδίοβ νοὺ- 
Καιίθη, 5. ἈδΒρ 8]. δοοά, 18, 11. 

27. οὐκ ἤνεγκαν -- βιᾶγκον ἃ 15 
(ἃ5 ρον οπη! Πα χαλεπῶς ἤνεγκαν. --- 
Αρίαὶ Ὃν - ἀφυύβοῖθο νὰν [Πηίοῦθὸ- 
[6 ]5 θοῦ 4685. Κγτοβ "οί Ζυρο σὸ- 
σθὴ. ἄθη Κδηΐρ σουνθβθ τπηὰ ϑομθίηι 
510}: ἄδηὶ Ἰοἰσίονθη. πἴοης υνϊοάθν πη- 
(οὐ θη δὰ ΠΡ θη, ἈΠΔΡ. 1, 8, ὅ. 
πιστεύσαντες --- δι} ἄδιι 56 ἫΝ 
νρυιγαθὴ βοίζίθη, ἀδ55 δὺ τὴϊί ἰΠπ6ὴ 
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σαντες. ὅτι καὶ ὁ ̓ ᾿ἡριαῖος ἀποστὰς βασιλέως ἐπολέμησεν αὐτῷ. 
᾿“γησιλάῳ μὲν δὴ τῆς ἀπολείψεως τοῦ Σπιϑριδάτου καὶ τοῦ 28 
Μεγαβάτου καὶ τῶν Παφλαγόνων οὐδὲν ἐγένετο βαρύτερον ἐν 
τῇ στρατείᾳ. 

Ἦν δὲέ τις “Ἵπολλοφάνης Κυξικηνὸς, ὃς καὶ Φαρναβάζῳ 29 
ἐτύγχανεν ἐκ παλαιοῦ ξένος ὧν καὶ ᾿4γησιλάῳ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν 

χρόνον ἐξενώϑη. οὗτος οὖν εἶπε πρὸς τὸν ᾿4γησίλαον ὡς οἴοιτο 
συναγαγεῖν αὐτῷ ἂν εἰς λόγους περὶ φιλίας Φαρνάβαζον. ὡς 
δ᾽ ἤκουσεν αὐτοῦ, σπονδὰς λαβὼν καὶ δεξιὰν παρὴν ἄγων τὸν 
Φαρνάβαξον εἰς συγκείμενον χωρίον, ἔνϑα δὴ ̓ 4“γησίλαος καὶ 80 
οὗ περὶ αὐτὸν τριάκοντα χαμαὶ ἐν πόᾳ τινὶ κατακείμενοι ἀνέ- 
μδνον᾽ ὃ δὲ Φαρνάβαζος ἧκεν ἔχων στολὴν πολλοῦ χρυσοῦ 
ἀξίαν. ὑποτιϑέντων δὲ αὐτῷ τῶν ϑεραπόντων ῥαπτὰ, ἐφ᾽ ὧν 

καϑίξζουσιν οἵ Πέρσαι μὐδραιῶξυ ἠσχύνϑη ἐνπομηῆσοιν, ὁρῶν 

τοῦ ᾿ἡγησιλάου τὴν φαυλότητα" κατεκλίϑη οὖν καὶ αὐτὸς ὧσ- 

πὲρ εἶχε χαμαί. καὶ πρῶτα μὲν ἀλλήλους χαίρειν προσεῖπον, 81 

ἔπειτα τὴν δεξιὰν προτείναντος τοῦ Φαρναβάζου ἀντιπροὔτεινε 
καὶ ὁ ̓ 4γησίλαος. μετὰ δὲ τοῦτο ἤρξατο λόγου ὁ Φαρνάβαζος" 
καὶ γὰρ ἦν πρεσβύτερος" Ὦ, ᾽Δγησίλαε καὶ πάντες οἱ παρόντες 32 
“Αακεδαιμόνιοι, ἐγὼ ὑμῖν. ὅτε τοῖς ᾿4“ϑηναίοις ἐπολεμεῖτε, φί- 
λος καὶ σύμμαχος ἐγενόμην, καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν τὸ ὑμέτερον 
χρήματα παρέχων ἰσχυρὸν ἐποίουν, ἐν δὲ τῇ γῇ αὐτὸς ἀπὸ τοῦ 
ἵππου μαχόμενος μεϑ᾽ ὑμῶν εἰς τὴν ϑάλατταν κατεδίωκον 
τοὺς πολεμίους. καὶ διπλοῦν ὥσπερ Τισσαφέρνους οὐδὲν πώ- 
ποτέ μου οὔτε ποιήσαντος οὔτ᾽ εἰπόντος πρὸς ὑμᾶς ἔχοιτ᾽ ἂν 
κατηγορῆσαι. τοιοῦτος δὲ γενόμενος νῦν οὕτω διάκειμαι ὑφ᾽ 88 
ὑμῶν ὡς οὐδὲ δεῖπνον ἔχω ἐν τῇ ἐμαυτοῦ χώρᾳ, εἰ μή τι ὧν 
ἂν ὑμεῖς λέπητε συλλέξομαι, ὥσπερ τὰ ὝΠΘΙΩΝ ἃ δέ μοι ὃ 

πατὴρ καὶ οἰκήματα καλὰ καὶ παραδείσους καὶ δένδρων καὶ 
ϑηρίων μεστοὺς κατέλιπεν, ἐφ᾽ οἷς εὐφραινόμην, ταῦτα πάντα 

. , δ εὴ . 

σΘ πη 6 Π5 ΘΠ 166 ὅδοῃο πο μθὴ ψο-ὀ ὀ 90, ὥσπερ εἶχε νγὶο ΘΓ 
ἀθ, 50 4488 5816 βθρεη ἀΐθ ἤδοῖια 465 βίηρ πὰ βίδπά, ἢ πθ ϑγεί(θ 
Κδηΐρ8 βίομπον νγἄγθη. {{π| 5 ἃ ἢ ἃ 6, ᾿ 

28, Μεγαβάτης ϑ8ο]᾽η 465 ϑρὶ- 
{πνϊἀαίθθ, ἀθν {16 0] 1πρ' 465 Αρ'θβδί[805. 
5. Αβοβίι, ὅ, 41. ΡΙαίαγοι Αρθ8. ἘΠ 

29. ἤκουσεν --- πᾶπη!, γησίλαος; 
415 Κ᾽ ἴῃ ἀδῃδΥ ροβομθηκί 
ἢ αἰί6. 

82. ἀπὸ τοῦ ἔππου κτέ. -- ὀ Ο 8. 
Ι,1,6.-- ὥσπερ Τισσαφέρνους 
--- ὕ[6Ρ6ν 416 ρορϑη ΤΊβϑ ΠΡ Π65. θΥ- 
ΠοθΘηθη ΒΘΒΟ αἰ τι ῃ 6 5. Ζὰ [,.1,81, 

88. ὡς ἔχω ὥστε ἔχω, 80 ἀΌ0 ἢ 
πὶί 46 πη] [ηΠηϊἶν. ΥἹ, 1, 10 φρόνιμος 

ἜΞϑξ- 
:--.. 
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ὁρῶ τὰ μὲν κατακεκομμένα τὰ δὲ κατακεκαυμένα. εἰ οὖν ἐγὼ 
μὴ γιγνώσκω μήτε τὰ ὅσια μήτε τὰ δίκαια, ὑμεῖς δὲ διδάξατὲ 
με ὅπως ταῦτ᾽ ἐστὶν ἀνδρῶν ἐπισταμένων χάριτας ἀποδιδόναι. 

84 μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. οἱ δὲ τριάκοντα πάντες μὲν ἐπῃσχύνϑησαν 
αὐτὸν καὶ ἐσιώπησαν" ὁ δὲ ᾿Ζγησίλαος χρόνῳ ποτὲ εἶπεν, 
᾿4λλ᾽ οἶμαι μέν σε, ὦ Φαρνάβαζξε, εἰδέναι ὅτι καὶ ἐν ταῖς Ελ- 
ληνικαῖς πόλεσι ξένοι ἀλλήλοις γίγνονται ἄνϑρωποι. οὗτοι δὲ, 
ὅταν αἱ πόλεις πολέμιαι γένωνται, σὺν ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς 
ἐξενωμένοις πολεμοῦσι καὶ ἂν οὕτω τύχωσιν, ἔστιν ὅτε καὶ 

. ἀπέκτειναν ἀλλήλους. καὶ ἡμεῖς οὖν νῦν βασιλεῖ τῷ ὑμετέρῳ 
πολεμοῦντες πάντα ἠναγκάσμεϑα τὰ ἐκείνου πολέμια νομίξειν" 
σοί γε μέντοι φίλοι γενέσϑαι περὶ παντὸς ἂν ποιησαίμεϑα. 

8 χαὶ εἰ μὲν ἀλλάξασϑαί σε ἔδει ἀντὶ δεσπότου βασιλέως ἡμᾶς 
δεσπότας, οὐκ ἂν ἔγωγέ σοι συνεβούλευον" νῦν δὲ ἔξεστί σοι 
μεϑ'᾿ ἡμῶν γενομένῳ μηδένα προσκυνοῦντα μηδὲ δεσπότην 

80 ἔχοντα ξῆν καρπούμενον τὰ ἕαυτοῦ. καίτοι ἐλεύϑερον εἶναι 
ἐγὼ μὲν οἶμαι ἀντάξιον εἶναι τῶν πάντων χρημάτων. οὐδὲ 
μέντοι τοῦτό σε κελεύομεν, πένητα μὲν ἐλεύϑερον δ᾽ εἶναι. 
ἀλλ᾽ ἡμῖν συμμάχοις χρώμενον αὔξειν μὴ τὴν βασιλέως ἀλλὰ 
τὴν σαυτοῦ ἀρχὴν, τοὺς νῦν ὁμοδούλους σοι καταστρεφόμενον, 
ὥστε σοὺς ὑπηκόους εἶναι. καίτοι εἰ ἅμα ἐλεύϑερός τ᾽ εἴης 

καὶ πλούσιος γένοιο, τίνος ἂν δέοιο μὴ οὐχὶ πάμπαν εὐδαίμων 

μὲν οὕτω στρατηγός ὡς σα ἐστι, δὲ διὰ τὰς ἐν τῷ νῦν πολέμῳ γεγε- 
νημένας εἰσφορὰς νομίζετ᾽ αν μηδ᾽ ἢ ἐπιχειρεῖ οὐ μαλα ὀἀφαμαρτάνει. 

ἌπΑθ. 10 ον 10: 8 Ἰπο Υ ὁτιοῦν δύνασϑαι εἰσενεγκεῖν, ὑμεῖς ὶ 
198. ΞΞ κατακεκομμένα -- κα- δὲ ὅσα, “μὲν πρὸ τῆς εἰρήνης χρή- ᾿ 
ταπεκαυμένα --- οἰιϊαϑι,56}} οὐβίθ-ὀ ματα εὕρεσχε τὰ τέλη, ἀπὸ τοσού- 
[65 «πῇ παραδείσους, ἰοἰχίογο5. αἰ τῶν καὶ τὸ ἐπιὸν ἔτος διοικεῖτε 
οἰκήματα ΒοΖορθη. -- ὑμεῖς δὲ --- τὴν πόλιν, γρὶ ὁ πένθ: 
δέ 5βίθῃι φαινγαί θη οἰ. νογᾶπροσαη-ὀ 984. χρόνῳ ποτὲ --- π80} Βδοναι- 
σθηθ5 μέν πὶ Νδοῃϑβαίζοε, ΠΔΠΙΘΗ ΠΟΙ πιδν Δοῖ. ΘΉ Δ Π10}. --- καὶ τοῖς ἐξε- 
πδοῖ Ῥαγνιϊοϊρίοη. τπὰ ΠΥρΟΙΠοιίβοποη νωμένοις -- ἅπο ρϑρθῃῆ ἴδγο 
ϑάϊζοη,, τ οἴηθὴ σον ίβδο θρο- (δι γοιπάο. 
ϑαΐ 2 ψυν βοῇ Νονάογβαίζ πη Νὰο!-ὀ δ. τρλφεε γρένν τκτς -- υδιη!ο} 
582. σι 6 ΖθιοἤΠ6η, ψόθοὶ οἱ ἀὰ85 ἀϊοβθὴ Ταιβοῃ οἰ ΖΘ 6, -- γενο - 
ΘαΡ͵οοι, 0} ννθὴὴ ἴῃ ἀἰθβοιὴ ἴοι μένῳ --“προσκυνοῦντα -- Ὠεῦ 
νῖο ΘΟ ἄον αθρϑηβαί ᾿ἰοοί, ἀπ ἀϊθ [ΠΟ σδπρ ἃτι5. θη ΤΠ) αιν ἴῃ. ἄθη Δ ο- 
ὄΡρ᾿26 465 ϑδ268 β6βίθ αν. ΑΠαΡ.. οἴ. οὐαὶ [πΠ, ἰδέ θνεὶ ἔξεστι σδῃ 
ν, ὁ, 12 εἰ μὲν πλοῖα ἔσεσϑαι μέλ- 
λει ἱκανὰ ἀριϑμῷ, ἡρδῶ δὲ πλέοι- 
μεν ἄν. Κγιορ. Ν, ὅ, 231 εἰ μηδὲ 
τοῦτο βούλει ἀποκρίνασθαι, σὺ δὲ 
τοὐντεῦϑεν λέγε. ἀο ροιί, 4, 40 εἰ 

σον ΟΠ] 1]. ἀπ ἃ ἀπ} [οἱ δηάθγοι, ψοι- 

μϑθὴ πδιυῆρ, ,ρ!. 1Υ̓́, 7, 2. -- ἕαυ- 
τοῦ --- σαυτοῦ. γεὶ. σὰ ὦ, ἅ,:-38. 

90. ὁμοδούλους Β- 8, φιι Π|, 
1, 20. --- μὴ οὐχὶ --- ἀΐοδα Νοβα. 
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εἶναι; Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Φαρνάβαξος, ἁπλῶς ὑμῖν ἀποκρένωμαι 31 
ἅπερ ποιήσω; Πρέπει γοῦν σοι. ᾿Εγὼ τοίνυν, ἔφη, ἐὰν βασι- 
λεὺς ἄλλον μὲν στρατηγὸν πέμπῃ. ἐμὲ δὲ ὑπήκοον ἐκείνου 
τάττῃ, βουλήσομαι ὑμῖν καὶ φίλος καὶ σύμμαχος ᾿εἶναι" ἐὰν 
μέντοι μοι τὴν ἀρχὴν προστάττῃ ; τοιοῦτόν τι. ὡς ἔοικε, φιλο- 
τιμία ἐστὶν, εὖ χρὴ εἰδέναι ὅτι πολεμήσω ὑμῖν ὡς ἂν δύνωμαι 
ἄριστα. ἀκούσας ταῦτα ὁ᾽ 2γησίλαος ἐλάβετο τῆς χειρὸς αὐτοῦ 8 
καὶ εἶπεν, Εἴϑ'᾽, ὦ λῷστε. σὺ τοιοῦτος ὧν φίλος ἡμῖν γένοιο. 

ὃν δ᾽ οὖν, ἔφη, ἐπίστω, ὅτι νῦν τε ἄπειμι ὡς ἂν δύνωμαι τά- 
χιστα ἐκ τῆς χώρας τῆς σῆς, τοῦ τε λοιποῦ, κἂν πόλεμος ἧ, ἕως 
ἂν ἐπ᾿ ἄλλον ἔχωμεν στρατεύεσϑαι, σοῦ τε καὶ τῶν σῶν ἀφε- 
ξόμεϑα. 

Τούτων δὲ λεχϑέντων διέλυσε τὴν σύνοδον. καὶ ὁ μὲν 89 
Φαρνάβαζος ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἀπήει. ὁ δὲ ἐκ τῆς Παραπί- 
τας υἱὸς αὐτοῦ, καλὸς ἔτι ὧν, ὑπολειφϑεὶς καὶ προσδραμὼν 

Ξένον σε, ἔφη, οὐ ̓ “γησίλαε, ποιοῦμαι. Ἐγὼ δέ γε δέχομαι. 
Μέμνησό νυν, ἔφη. καὶ εὐθὺς τὸ παλτὸν, εἶχε δὲ καλὸν, 
ἔδωκε τῷ ᾿Δ4γησιλάῳ. ὁ δὲ δεξάμενος, φάλαρα ἔχοντος περὶ 
τῷ ἵππῳ Ἰδαίου τοῦ γραφέως πάγκαλα, περιελὼν ἀντέδωκεν 
αὐτῷ. τότε μὲν οὖν ὁ παῖς ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον μετε- 
δίωκε τὸν πατέρα. ὡς δ᾽ ἐν τῇ τοῦ Φαρναβάξου ἀποδημίᾳ 40 
ἀποστερῶν ἀδελφὸς τὴν ἀρχὴν φυγάδα ἐποίησε τὸν τῆς Παρα- 
πίτας υἱὸν, τά τ᾽ ἄλλα ὁ ᾿Ζγησίλαος ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ, καὶ 
ἐρασϑέντος αὐτοῦ τοῦ Εὐάλκους υἱέος ᾿“ϑηναίου, πάντ᾽ ἐποίη- 

ἰἴοπ, οροη 465 πορδίϊγθη Κ᾽ ΠΠ65 ἀν 
νογα Π ΘΠοπᾶθη Ῥᾶβο. 

80, καλὸς ἔτι ὧἔν -- ἔτι ὡραῖος 
ὧν Απᾶῦ. ΠῚ ὁ, 28, ἄδῦ ποο ἴῃ ὯεΥ 
Ταροπαϑοιδπμεὶι βἰαπᾷ. -- μέμνησό 
νυν -- ἴ)ὰ5 ἴῃ 4ἀοΥ Ῥγοϑα βοίίθπο νυν 
Π8011 οἰπθπὶ ΠηροΥαιἷν ἀπ 0} ΥὟ, 1, 92, 
ΑπαΡ. ὙΠ, 2, 26 ἔϑι νυν Κγτορ. Υ͂, 
3} 128 

40. ἐπεμελεῖτο -- Ναρῖ ΡΙυ- 
ἰγο}}) Αρθ5. 19. Παίίθ οὐ 510} πδοῖν 
ἄδπὶ ῬΙοροη 65 ροΠίοῃίοι,.--- Εὐάαλ- 
κους --- Ρ ΙπίανΟΙ ἃ. ἃ. 0. ἠράσϑη 
ἀϑλητοῦ παιδὸς ἐξ ᾿Αϑηνῶν, πο- 
Π80}}) Τ]8η ψουπίῃΠοηὴ Κῦππία, Ρ]π- 
ἰγοῖ,, ἀοὺ ἄθτη ΧϑηορΠοπ [οἱρί, Πα 6 
ἡ δυλπους πο οἢ 415 ΕἸΘΟΠΠδπηΘη, 50η- 

ἄγη 415 ἃ αἸθοίν ἈΠΡΟΒΘΉΘΗ. -- ὅπως 

--παίδων --- ῬΙαίαγοϊ. ον ζᾷ}}}, νυ 61} 
ἀον Κηδθθ6 5600 ρύο88 ϑθνθβθη, Π806 
οὐ ἀδἴδην ροϊδαίθη, ἰπ ΟἸγΙηρὰ νοη 
ἄθη Δ οἰβρίθι θη. διι89᾽ 650} } 0556} Ζ1 
γγ Γ6ι), ϑγΟη80} Πη]8Δ ἢ Ο᾽ Δα 6 Τη155{6, 
65. 861 ψοῇ οἴη ΝΥ οἰ ἀοὺ Κπα- 
"δὴ αἴὸ ἤθάθ, ἄδὺ δου αϊηρδ βίδιι- 
[πᾶ : νᾶ θηα ἀηϑγο 5.616 αἴ Πριι- 
(πη ἃ ἦἴἰ6 Ηδπα ρἱοθί, ον πᾶθ6 δὴ 
ἄθηι Δ δ! απῷ ἀν Εν οἤϑθηοη ΤΊ 1] 
2ιι ΘΠ ΠΘ ἢ σον ηβοη, ΟὈ 676 10). ΟΥ̓ 
485 δύ ογ ἀου! ]ο6. ΑἸΔον ποο ἢ πίομί Παί- 
ἰ6; ἄὰᾷ δ᾽ ΔΡΘΥ Διιϑβουρονν ὉΠ ]Π10 ἢ ΡΊΟΒΒ 
Θοννοθ6ὴ, 8561 65. 46] ρϑϑβίίδοβ σϑ- 
Ιὰηρθη, ἱπτὴ αἴθ , ΔΑ] ΒΒΌ ΠΡ; 2 νϑι- 
ΟΠ ἴδηι. ---- Μὶς ἐκεῖνον δὶ ἀϑὺ β΄ ]ὴ 
465 ΡΠΔΡΠΔΡΆ208 β᾽ ὁπηθίηΐ ; ὅ51076ο Ζιὶι 
ἐγκριϑείη ἰδὶ Εὐάλκους υἷός. 
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1. 

» ς 3 
2 καῖον ἡγήσαντο ἑύναι. 

140 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

, 
’, σὲν ὕπως ἂν δι᾿ ἐκεῖνον ἐγκριϑείη τὸ στάδιον ἐν Ὀλυμπίᾳ, 

μέγιστος ὧν τῶν παίδων. 
Καὶ τότε δὴ, ὥσπερ εἶπε πρὸς τὸν Φαρνάβαζον. εὐϑὺς 

ἀπεπορεύετο ἐκ τῆς χώρας σχεδὸν δὲ καὶ ἔαρ ἤδη ὑπέφαινεν. 
ἀφικόμενος δὲ εἰς Θήβης πεδίον κατεστρατοπεδεύσατο περὶ τὸ 
τῆς ̓ ἀστυρηνῆς ᾿ἀρτέμιδος ἱερὸν, καὶ ἐκεῖ πρὸς ᾧ εἶχε συνέλεγε 
πανταχόϑεν παμπληϑὲς στράτευμα. παρεσκευάζετο γὰρ πο- 
φευσόμενος ὡς δύναιτο ἀνωτάτω. νομίζων ὁπόσα ὄπισϑεν 
ποιήσαιτο ἔϑνη πάντα ἀποστερήσειν βασιλέως. 

᾿Ἵγησίλαος μὲν δὴ ἐν τούτοις ἡν. οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι 

ἐπεὶ σαφῶς ἤσϑοντο τά τε χρήματα ἐληλυϑότα εἰς τὴν Ἑλλάδα 

καὶ τὰς μεγίστας πόλεις συνεστηκυίας ἐπὶ πολέμῳ πρὸς ἕαυ- 

τοὺς, ἐν κινδύνῳ τε τὴν πόλιν ἐνόμισαν καὶ στρατεύειν ἀναγ- 
καὶ αὐτοὶ μὲν ταῦτα παρεσκευάξοντο, 

εὐϑὺς δὲ καὶ ἐπὶ τὸν ᾽“γησίλαον πέμπουσιν Ἐπικυδίδαν. ὁ δ᾽ 
ἐπεὶ ἀφίκετο, τά τε ἄλλα διηγεῖτο ὡς ἔχοι καὶ ὅτι ἡ πόλις ἐπι- 

ὃ στέλλοι αὐτῷ βοηϑεῖν ὡς τάχιστα τῇ πατρίδι. ὁ δὲ ᾿4γησίλαος 
ἐπεὶ ἤκουσε, χαλεπῶς μὲν ἤνεγκεν, ἐνθυμούμενος καὶ οἵων 
τιμῶν καὶ οἵων ἐλπίδων ἀποστεροῖτο, ὅμως δὲ συγκαλέσας 
τοὺς συμμάχους ἐδήλωσε τὰ ὑπὸ τῆς πόλεως παραγγελλόμενα, 
καὶ εἶπεν ὅτι ἀναγκαῖον εἴη βοηϑεῖν τῇ πατρέδι" ἐὰν μέντοι 
ἐκεῖνα καλῶς γένηται, εὖ ἐπίστασϑε. ἔφη, ὦ ἄνδρες σύμμαχοι, 

ὅτι οὐ μὴ ἐπιλάϑωμαι ὑμῶν. ἀλλὰ πάλιν παρέσομαι πράξων 

ὅπως ἄν --- ὕθεν ἄδπ ἀαθοϊβίθμοη- Ρουβοη θ6ἱ ἀποστερεῖν. δύ πἰοιύ Πᾶτι- 
ἄθη Θρίαιἷν 5. τι 8,10. --- τὸ στά- ἢρ: Τμικγά, 1, 40 μὴ ἄλλου αὑτὸν 
διον --- ἰδί ΟΠ] «5. Ασουβ. ἀον Β6- ἀποστερῶν. Ῥέπποβίῃ. 866. ΑΥΒΙΟΚΓ, 
2᾽ ΘΒ. 6: Ζχιὰ ἴββϑῃ, 

41. ἕαρ -- 465 δδῃγοβ 804 νυ, (νυ, 
-- ὑπέφαινεν --- 5.2.111,4,16. -- 
Θήβης πεδίον --- ἴη δρνόδαι πᾶ 0 ἢ 
ἄδν αἰίθη δίααι Θήβη ὑποπλακίη 5ε- 
ηδηηί. Υρ]. Απδὺ: ὙΙΙ, 8, 7. Ποτοά. 
ΥΙ], 42. -- Ἀστυρηνῆς -- Ῥα5 Ὀονῇ 
Αβέγέδ, νΟ. 5160}} 1665 ΠΟΙ πὶ θ6- 
[πη ἃ. ἰδέ νοῦ ἀθη 66 ΦΟΠΑΠΗ ΘΙ 
ΤΠΟΡΘη 70 διαάϊθη. οἠί ον. ϑίναθΠο 
ΧΙΠ 5. 6186. --Ῥὀ πορευσῦμενος 
-π- ἢ80}} παρασκευάζεσθαι ρΠΠορὶ 5οηϑί 
ὡς θεῖ ἄδην Ρανὶοῖρ. Εὐίαν, δὰ 8ι6- 
ρθη; 850 ΨΊι6 ΠΟΥ Τπακγά. Π, 910} ν, 
8: ὟἹ, ὅ4; ΥἹΙ, 17. --- ἀποστερή- 
ὅπὲν ᾿βασιλέως -- ΟΥ ψουάθ ἀ6Π] 

Κῦὔηϊρο δηϊχζίθμθη, ἴον (ἰθηθιϊν ἐὺ 

9 φυλακὴν Χερρονήσου τῆς πόλεως 
ἀποστερῶν. ΡΙαίάατο ἢ Β ΘμΊ 86}. 4 ὥστε 
καὶ τῶν διδασκάλων αὐτοῦ τὸν μι- 
σϑὸν ἀποστερῆσαι. ἈΑΘΙΝΏΠ10}) 8, 88 
πόλεων παρεσπᾶτο τινὰς τοῦ Φαρ- 
ἐπ νολρευν 

1, Βονίβοίζαῃρ ἀθὺν δ ἔπάθ ἀ685 
δέ τίως ΒιυιθΠ68. ἈΡΡ ΘΡΓΟΟΠ ΘΠ θη Ὀαγβίοι- 
Ια ρ’ ἄθν Βορ θη οἰ θη ἐπ ατθοπθη- 
απ 586] 08ι. --- τὰ χρήματα -- ἕ, 
ΠΡΌ ΝΣ πρὸς ἑαυτοὺς --- πῖϊ 
πολέμῳ 28 νογθΙ μάθη, Ληάουβ ΠῚ, ὅ, 2 
συνίστασαν καὶ τὰς μεγίστας πόλεις 

πρὸς ἀλλήλας. 
2, ταῦτα -- ἀ. [᾿. 516 ἰναΐδῃ ἀϊθ 

γον ΒΡ Πρ 6. ΖῈΠῚ Κυΐορϑ. 
3, οὐ μὴ το τοῖν ἄθηι Οπ]αποιὶν 
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ὧν ὑμεῖς δεῖσϑε. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα πολλοὶ μὲν ἐδάκρυσαν, 

πάντες δ᾽ ἐψηφίσαντο πον μετ᾽ ᾿Ἵγησιλάου τῇ “ακεδαί- 

“ὦ εἰ δὲ καλῶς τἀκεῖ γένοιτο, λαβόντες αὐτὸν πάλιν ἥκειν 

εἰς τὴν ᾿σίαν. καὶ οἵ μὲν δὴ συνεσκευάξοντο ὡς ἀκολουϑή- ὅ 

σοντες. ὁ δ᾽ ᾿Δγησίλαος ἐν μὲν τῇ ᾿4σίᾳ κατέλιπεν Εὔξενον 

ἁρμοστὴν καὶ φρουροὺς παρ᾽ αὐτῷ οὐκ ἔλαττον τετρακισχι- 
λίων. ἵνα δύναιτο διασώξειν τὰς πόλεις αὐτὸς δὲ ὁρῶν ὅτι οἵ 

πολλοὶ τῶν στρατιωτῶν μένειν ἐπεϑύμουν Ὡς ἢ ἐφ᾽ Ἔλ- 
ληνας στρατεύεσϑαι., βουλόμενος ὡς βελτίστους καὶ πλείστους 

ἄγειν μεϑ'᾽ ἑαυτοῦ, ἄϑλα προὔϑηκε ταῖς πόλεσιν. ἥτις ἄριστον 

στράτευμα πέμποι, καὶ τῶν μισϑοφόρων τοῖς λοχαγοῖς, ὅστις 
εὐοπλότατον λόχον ἔχων συστρατεύοιτο καὶ ὁπλιτῶν καὶ τοξο- 
τῶν καὶ πελταστῶν. προεῖπε δὲ καὶ τοῖς ἱππάρχοις, ὅστις 
εὐιπποτάτην καὶ εὐοπλοτάτην τάξιν παρέχοιτο, ὡς καὶ τούτοις 
νικητήριον δώσων. τὴν δὲ κρίσιν ἔφη ποιήσειν, ἐπεὶ δια- ὃ 
βαίησαν ἐκ τῆς ᾿4σίας εἰς τὴν Εὐρώπην, ἐν Χερρονήσῳ, ὕπως 
εὖ εἰδείησαν ὅτι τοὺς στρατευομένους δεῖ εὐκρινεῖν. ἦν δὲ τὰ Ἱ 
ἄϑλα τὰ μὲν πλεῖστα ὅπλα ἐκπεπονημένα εἰς κόσμον καὶ ὁπλι- 
τικὰ καὶ ἱππικά ἦσαν δὲ καὶ στέφανοι χρυσοῖ᾽ τὰ δὲ πάντα 
ἄϑλα οὐκ ἔλαττον ἐγένοντο ἢ ἀπὸ τεττάρων ταλάντων. τοσού- 
τῶν μέντοι ἀναλωϑέντων, παμπόλλων χρημάτων ὅπλα εἰς τὴν 
στρατιὰν κατεσκευάσϑη. ἐπεὶ δὲ διέβη τὸν Ελλήσποντον. κρι- 8 
ταὶ κατέστησαν “ακεδαιμονίων μὲν Μένασκος καὶ Ἡριππίδας 
καὶ Ὄρσιππος., τῶν δὲ συμμάχων εἷς ἀπὸ πόλεως. καὶ ᾿4γησί- 
λαος μὲν, ἐπεὶ τὴν κρίσιν ἐποίησεν, ἔχων τὸ στράτευμα ἐπο- 

πα Ψῳῃ 

ΑΟΥΒῚ ννῖρὰ ζανθῖίθη ἴῃ ἄον Βοάδι- ἢ. ἔλαττον --Ξᾧ᾽ ἐπ᾽ ἐλάττονος. 
(6 ἀ65 Βαΐϊυτθ ΘΘΌνδιοἾ.. Ηΐορο Υ 6]. Ζα ΥἹ, 4,12. --- ἀπὸτεττάρων 
1, 1 ἐὰν γὰρ τοὺς φίλους κρατῆς δὺυ ΘΕ ΡΠ Ρ -- [ᾧτγ ΥΊΘΥ Τα] η.6, 
ποιῶν, οὐ μή σοι δύνωνται ὧντ- γεΙ. Αμᾶὺ, 1,1,9 στράτευμα συν- 
ἔχειν οἵ πολέμιοι. Κυγνορ, ΤΙ, 2, 8 οἵ 
᾿Δρμένιοι οὐ μὴ δέξωνται τοὺς πο- 
λεμίους. 

4͵ λαβόντες αὐτὸν --- τα ἰὰ 1}. 
ὅ. ὡς --- δώσων --- ταῖϊ νογἄμαου- 

ον Οὐηβινοίίοη δαί 65. Ζὶ ουνᾶν- 
ἰοπάθηῃ δώσειν, ννϑῆη τὰ πἴοιι ἄϑλα 
818. Οθ͵θοὶ Ζὶ προεῖπε οὐρἄησθη ψ]}]. 

0. εὐκρινεῖν -- πὰν Πἶθν γου- 
Κοιηπηθηξ, ἰδὲ ψγ01}}} ᾿πἰνδηβι ιν Β6- 

β 3 - ζὴ 
ἀθυίαηρ ΞΞΞ εὐκρινὴ εἰναι ΟΠ] 6- 
τὔϑιοι 561η, 

ἔλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων. 
ΝΩ]. Ζὰῃ ΥἹ, 1,8. --- τοσούτων -- 
κατεσκευάσϑη -- Βεὶ οἴῃθηι 50]- 
ἤθη Αὐΐνναημαθ ψυγᾶθη 06 860} 
Δ αἴθη νοῦ θοἀοαίθηάθιη Δ θυίηθ [ἄν 
ἀὰ5 θοῦ βθβοπαῖῃι: ἃ, 1Δ. αἴθ Δα - 
γνναη Παίίο ἀθη ΕΡΓΟΙρ, ἀ885 αἷθ Κυὶο- 
56}, τὶ Ἃἴ6 διιβροβθίζίθῃ Ῥυοῖβθ 28 
ΘΡΙΔηρ 6, 810), νἱ8] ὕθββθν ΝΥ αἴϊβη 
ΔΉΒΟΠΑΠ ΘΠ, «415 {ν᾿ Ἰθπθ ϑιιηη6 Ζὰ 
ΘΡ ΠΑ Π6 Θθννθβθι νν ἄνθη, 

8. ἀπὸ πόλεως --- 5. τῷ , ὅ, 4. 
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’ ν . Ἁ 6 Ἁ [χ 4 .} 

ρθεύεξτο τὴν αὑτὴν οὗὸν ἡνπὲρ βασιλεὺς 

ἐστραάτευεν. 
Ἐν δὲ τούτω οἵ μὲν ἔφοροι φρουρὰν Ἶ μ φόροι φρὸνρ 

ἐπεὶ ᾿“γησίπολις παῖς ἔτι ἡν, 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ὅτε ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα 

ἔφηναν᾽ ἡ δὲ πόλις, 
3 Α -"Ὕ» ὰ » 

“ριστόδημον τοῦ γένους ὄντα 
10 καὶ πρόδικον τοῦ παιδὸς. ἡγεῖσϑαι τῇ στρατιᾷ ἐκέλευον. ἐπεὶ 

δ᾽ ἐξήεσαν μὲν οἱ “ακεδαιμόνιοι, συνειλεγμένοι δ᾽ ἦσαν οὗ 
, ΄ ῇ - Ἢ ᾿] Γ 

ἐναντίοι, συνελϑοντὲς ἐβουλεύοντο πῶς αν τὴν μάχην συμ- 

ΤΊ φορώτατα σφίσιν αὐτοῖς ποιήσαιντο. Τιμόλαος μὲν δὴ Κυρίν- 
ϑιος ἔλεξεν, ᾿4λλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ, ἔφη, ὦ ἄνδρες σύμμαχοι, ὅμοιον 

εἶναι τὸ τῶν “ακεδαιμονίων πρᾶγμα οἷόνπερ τὸ τῶν ποταμῶν. 
οἵ τε γὰρ ποταμοὶ πρὸς μὲν ταῖς πηγαῖς οὐ μεγάλοι εἰσὶν ἀλλ᾽ 
εὐδιάβατοι, ὅσῳ δ᾽ ἂν πορρωτέρω γένωνται. ἐπεμβάλλοντες 

12 ἕτεροι ποταμοὶ ἰσχυρότερον αὐτῶν τὸ ῥεῦμα ποιοῦσι. καὶ οἵ 
“ακεδαιμόνιοι ὡσαύτως, ἔνϑεν μὲν ἐξέρχονται, αὐτοὶ μόνοι 
εἰσὶ. προϊόντες δὲ καὶ παραλαμβάνοντες τὰς πόλεις πλείονές 
τὲ καὶ δυσμαχώτεροι γίγνονται. ὁρῶ δ᾽ ἔγωγε. ἔφη. καὶ ὁπό- 
σοι σφῆκας ἐξαιρεῖν βούλονται. ἐὰν μὲν ἐκϑέοντας τοὺς σφῆ- 
κας πειρῶνται ϑηρᾶν, ὑπὸ πολλῶν τυπτομένους᾽ ἐὰν δ᾽ ἔτι 
ἔνδον ὄντων τὸ πῦρ προσφέρωσι. πάσχοντας μὲν οὐδὲν, χει- 
ρουμένους δὲ τοὺς σφῆκας. 

χ 4.9 5 ΄ ς -» 

ταῦτ᾽ οὖν ἐνϑυμούμενος ἡγοῦμαι 
κράτιστον εἶναι μάλιστα μὲν ἐν αὐτῇ. εἰ δὲ μὴ. ὅτι ἐγγύτατα 

18 τῆς “ακεδαίμονος τὴν μάχην ποιεῖσϑαι. δόξαντος δ᾽ εὖ λέγειν 
3 5. 9 , ΞΕ 

αὐτου ἑψηφίσαντο ταῦτα. 
3 ς Ἁ τ , ἤ 

ἐν ᾧ δὲ περὶ ἡγεμονίας τὲ διεπρατ- 
τὶ ἐω ς ΄ , ΄ -» ν 

τοντὸο χαὶ διωμολογοῦντο εἰς ὁοποσους δέοι ταττεσϑαι πᾶν τὸ 

στράτευμα. ὅπως μὴ λίαν βαϑείας τὰς φάλαγγας ποιούμεναι 

βασιλεὺς --- ΧοΥχοδ ἰπὶ 98 }Γ6 
480 ν. (ἢν, 

9. γησίπολις --- ον ΣΡΠὴ 465 
Πυο σοι Ῥδι58 188: 85, 1Π], ὅ, 28. -- 
τοῦ γένους --- τοῖί τοῦ ἜΣ: Ζ1 
νου θη: οὐ σοϊῦνγίο ἀν Κῦδηϊρβ[α- 
γ}}16 ἀθ5. Αρθβίρο β ἃ. πρόδικος 
|}1655 οὶ ἄθὴ ϑρανγίδηθη. ον. δου- 
τη (65. ἀπιηϊηάίροη Κῦηΐρβ Ρ]ὰ- 
ἰάτο ἢ Τγκαγρ.. 8. 

10. συνελϑόντες --- ἀϑηλ οι οὗ 
ἐναντίοι, 

11, ἐσχυρότερον --- οἷνιο. (ἃ 
ἄθημὶ ὅσῳ οπίβργοοποηθ Οονγοδιὶν 
τοσούτῳ μὶθ Αμᾶ}. Ὑ|Ι, 7, 28 μεῖ- 
ζον βλάβος καὶ αἴσχιον δοκεῖ εἶναι 

τὸ ταῦτα νῦν μὴ κατασχεῖν ἢ τότε 
μὴ λαβεῖν, ὅσῳπερ χαλεπώτερον ἐκ 
πλουσίου πένητα γενέσϑαι. 

12. ἔνϑιεν τ: ἐκεῖ ἔνϑεν. ---οὀ τὸ 
πῦρ --- ἀον ΑΥὐκοὶ, ποῖ] ἀϊθθα Αὐὶ 
αἴθ Δ όβροη χὰ ἰδάϊοη, αἴθ θθκαηηιθ 
απ ρ ν ΟΠ] ΟΠ 6 ἰβι. --- πάσχον- 
τας --- ῬάνΆΠ16} μη ὶὶ τυπτομένους Οἢ 6 
οἷμ ΠϊΠΖιιρ᾿  βθίζίο5 αὐτούς, νγὶθ ΠΊΔ ἢ 
Β0ηϑί ἴ (οοθηβαίζα Ζὶ τοὺς σφῆκας 

δυτψανίθη τγνάθ. --- μάλιστα --- θοἷηι 
ϑαρουαιϊν πϊΐ ἐν αὐτῇ σὰ ψουθ μάθῃ, 
τἀπὶ ἄθη ἀορδηβαίζ σὰ εὐ δὲ μή 5ιᾶν- 
Κον ΒΟΥ ΟΥΖα Ο λοΙ, νρ]. 21, 7, 29. 
--ς τὴν μάχην ---ἰ νῖθ 8 18; 5. σὰ 
Ν15.5,..1Ὁ. 

18. εἰς ὁπόσους --- 8. Ζὰ Π], 
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αἷ πόλεις κύκλωσιν τοῖς πολεμίοις παρέχοιεν, ἐν τούτῳ οἷ 4α- 
κεδαιμόνιοι καὶ δὴ Τεγεάτας παρειληφότες καὶ Μαντινέας 
ἐξήεσαν τὴν ἀμφίαλον. καὶ πορευόμενοι, σχεδόν τι ἅμα οἵ μὲν 
περὶ τοὺς Κορινϑίους ἐν τῇ Νεμέᾳ ἦσαν, οἵ δὲ Δακεδαιμόνιοι 
καὶ οἵ σύμμαχοι ἐν τῷ Σικυῶνι. ἐμβαλόντων δὲ αὐτῶν κατὰ 
τὴν ᾿Επιεικίαν, τὸ μὲν πρῶτον ἐκ τῶν ὑπερδεξίων βάλλοντες 
αὐτοὺς καὶ τοξεύοντες μάλα κακῶς ἐποίουν οἵ γυμνῆτες τῶν 

14 

2 ΄ ν 

ἀντιπάλων" ὡς δὲ κατέβησαν ἐπὶ ϑάλατταν, ταύτῃ προήεσαν 1 
διὰ τοῦ πεδίου, τέμνοντες καὶ κάοντες τὴν χώραν᾽ καὶ οἵ ἕτε- 
ρου μέντοι ἐπελϑόντες κατεστρατοπεδεύσαντο, ἔμπροσϑεν ποιη- 

 ἐ Ἁ [4 

σάμενοι τὴν χαραδραν᾽ ἐπεὶ δὲ προϊόντες οὗ “ακεδαιμόνιοι 
2 ΄ 3 τὰ » ὖ - 

οὐκέτι δέκα στάδια ἀπεῖχον τῶν πολεμίων. κἀκεῖνοι αὐτοῦ 
στρατοπεδευσάμενοι ἡσυχίαν εἶχον. 

, - 

Φρασω δὲ καὶ τὸ πλῆϑος ἑκατέρων. 
ς τ , Ἁ ᾽ ς , 2 , - Ν ὁπλῖται “ακεδαιμονίων μὲν εἰς ἑξακισχιλίους, Πλείων δὲ καὶ 

3 

Τριφυλίων καὶ ᾿Φ“κρωρείων καὶ “ασιωνίων ἐγγὺς τρισχίλιοι 
᾿ , ( δ) ’, 2 ,ὕ δ ) καὶ Σικυωνίων πεντακόσιοι καὶ χίλιοι, Επιδαυρίων δὲ καὶ 

, ς 3 ΄ 
Τροιξηνίων καὶ Ἑρμιονέων καὶ “4λιέων ἐγένοντο οὐκ ἐλάττους 
τρισχιλίων. πρὸς δὲ τούτοις ἱππεῖς μὲν “ακεδαιμονίων περὶ 
ἵν , ἝΞ ᾿ , 3 ΄ ς (ᾳ ᾿ ἑξακοσίους, Κρῆτες δὲ τοξόται ἠκολούϑουν ὡς τριακόσιοι. καὶ 

Α -»" 93 [2 

μὴν. σφενδονῆται Μαργανέων καὶ “ετρίνων καὶ ἀμφιδολων 
Φλιάσιοι μέντοι οὐκ ἠκολούϑουν᾽ 

ἐκεχειρίαν γὰρ ἔφασαν ἔχειν. αὕτη μὲν δὴ ἡ μετὰ “ακεδαιμο- 
νίων δύναμις ἣν. ἥ γὲ μὴν τῶν πολεμίων ἠϑροίσϑη ᾿4ϑη- 

1, 22. -- τὴν ἀμφίαλον --- Μδη 
κὔππιο, ὁδόν οὐσἄῃζθι., 806 ἃρ6886- 
Πθὴ ἀᾶνοη, (855 αἴθ ϑραυίδηθυ ηἰοῃὶ 

ΑὨρΥΠ δαΐ ἀθη 56} 6 ἃτη ρα ρ πθίβϑιθῃ, 
ἀὰ παν ἀ16 ΠΠη]κὸ δῖα ον Κυίθσον ἀπγο}} 
ἄθῃ 50Π14 σοάθοκι, αἰ γθομίθ ἀη}06- 

81 ΜΘθγ8 ΣΝ ΠΠΔΒΟΠΪΘΙ., βοίη ὔη- 
6, ἰβί 80} 485 Δ οὐΐ βϑιϑι θθά θηῖ- 
Ἰ1οῖ, ἀἃ 65 βοηϑί πὰ ἴῃ αἰ οΠ θυ 5Ὸ Π 6. 
ΉΝ .ΒΘΡνάσοὶ γα. Ποιθϑβί νϑῖ- 
ταπί μοὶ ὀμφὶ ᾿Δλέαν. 

14, πορευόμενοι--- ὰῇ αἰ ϑῦ- 
Ἴθοια ἀν θοίάθῃη ἔοϊρϑηάθηῃ ϑ58ϊΖθ χὰ 
θοΖίθθι. ΟὟ]. ΠΙ, ὅ, 19. Κγτορ.1,1,1. 
-- ἐν τῇ Νεμέᾳ. ΠῚ δευίδιο ΥῸΠ 
Νεπιθᾶ. 8). ζὰ 4. Ὁ, Ἐφ σε εἶν 
πέαν-- ἴπι Θοθίοὶ συνίβομθη Κουϊπιῃ ἃ, 
ΒΙΚγΟΏ, πηννοὶί 465 ΕἸ γ {68 468 ΕἸὰ8- 
865 Νειηθᾶ ἴῃ αἷθ ρθη. --- ἐκ τῶν 
ὑπερδεξίων --- ΠῦμποΥ ροίοροπο Οτδ 
Ζὺν Βϑοϊίθη (65 Κη 65 βἰηα ἔν ἀθὴ 

50 {2 γγᾶγ, 
15. ἐπὶ ϑάλατταν --- σερθῃ 4ἃ5 

ΜοονΡ ἴῃ, αἰ80 π80}} [1η118, ππ πού 
ἄοῃ Θαβομοββθη γοη ἄθῃ , Βεύβθη ἰοῦ 
δυβροβοίζί σὰ βοίη. --- οὗ ἕτερο ε-- 
ἫΝ Εδῖπα 6, ψὶ16 ΚΙ], ὅ, 8. Ταῦγα. 
ΠΙ,78. -- τὴν χαράδραν-- Νέοῃ 
Ὀίοάαον ΧΙΝ, 89 νὔγάθ ἀδγαμίθν ἀν 
ΕἸὰ55 Νοηθα 86] θϑί Ζζιὶ νϑυβίθ θη 6]; 
ν6}. ΑΘβοίη. ἀθ ἔαἰβὰ ἰ6β. 108 κιν- 
δύνου συμβάντος ἡμῖν περὶ τὴν 
Νεμεάδα καλουμένην χαράδραν. 

10. ἐκεχειρίαν παν ὙΥΑ ΘΠΡΕΒΕΡ 
γγθσθη ἰγοθηΐ οἰηθβ Εἰδδίθ, ΥβῸ 0ὔ΄| 
Ὁ ἢ κῶς 

συνελέγησαν γὰρ τὸ 
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ναίων μὲν εἰς ἑξακισχιλίους ὁπλίτας. ᾿Αργείων δ᾽ ἐλέγοντο 
περὶ ἑπτακισχιλίους, Βοιωτῶν δὲ, ἐπεὶ Ὀρχομένιοι οὐ παρῆ- 
σαν, περὶ πεντακισχιλίους. Κορινϑίων γε μὴν εἰς τρισχιλίους, 

καὶ μὴν ἐξ Εὐβοίας ἁπάσης οὐκ ἐλάττους τρισχιλίων. ὁπλιτι- 
κὸν μὲν δὴ τοσοῦτον ἱππεῖς δὲ Βοιωτῶν μὲν, ἐπεὶ Ὀρχομέ- 
νιοι οὐ παρῆσαν, εἰς ὀκτακοσίους. ᾿“ϑηναίων δ᾽ εἰς ἑξακοσίους, 
καὶ Χαλκιδέων τῶν ἐξ Εὐβοίας εἰς ἑκατὸν, “οκρῶν δὲ τῶν 
Ὀπουντίων εἰς πεντήκοντα. καὶ ψιλὸν δὲ σὺν τοῖς τῶν Κοριν- 

ϑίων πλέον ἦν καὶ γὰρ “οκροὶ οἵ Ὀξόλαι καὶ Μηλιεῖς καὶ 
᾿“καρνᾶνες παρῆσαν αὐτοῖς. 

Αὕτη μὲν δὴ ἑκατέρων ἡ δύναμις ἐγένετο. οἱ δὲ Βοιωτοὶ 
ἕως μὲν τὸ εὐώνυμον εἶχον, οὐδέν τι κατήπειγον τὴν μάχην 
συνάπτειν" ἐπεὶ δὲ οἵ μὲν ᾿4ϑηναῖοι κατὰ “ακεδαιμονίους 
ἐγένοντο, αὐτοὶ δὲ τὸ δεξιὸν ἔσχον καὶ κατ᾽ ᾿Δχαιοὺς ἀντε- 
τάχϑησαν. εὐϑὺς τά τε ἱερὰ καλὰ ἔφασαν εἶναι καὶ παρήγγει- 
λαν παρασκευάξεσϑαι ὡς μάχης ἐσομένης. καὶ πρῶτον μὲν 
ἀμελήσαντες τοῦ εἰς ἑκκαίδεκα βαϑεῖαν παντελῶς ἐποιήσαντο 
τὴν φάλαγγα, ἔτι δὲ καὶ ἦγον ἐπὶ τὰ δεξιὰ, ὅπως ὑπερέχοιεν 
τῷ κέρατι τῶν πολεμίων οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι, ἵνα μὴ διασπασϑεί- 
ησαν, ἐπηκολούϑουν, καίπερ γιγνώσκοντες ὅτι κίνδυνος εἴη 

19 χυκλωϑῆναι. τέως μὲν οὖν οἵ Δακεδαιμόνιοι οὐκ ἠσϑάνοντο, 
προσιόντων τῶν πολεμίων καὶ γὰρ ἦν λάσιον τὸ χωρίον᾽ 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπαιάνισαν., τότε δὴ ἐγνωσαν. καὶ εὐθὺς ἀντιπαρήγ- 
γειλαν ἅπαντας διασκευάξεσϑαι ὡς εἰς μάχην. ἐπεὶ δὲ συνε- 
τάχϑησαν ὡς ἕκάστους οὗ ξεναγοὶ ἔταξαν, παρηγγύησαν μὲν 
ἀκολουϑεῖν τῷ ἡγουμένῳ, ἦγον δὲ καὶ οἱ “ακεδαιμόνιοι ἐπὶ 
τὰ δεξιὰ. καὶ οὕτω πολὺ ὑπερέτεινον τὸ κέρας ὥστε τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων αἱ μὲν ἕξ φυλαὶ κατὰ τοὺς “ακεδαιμονίους ἐγένοντο. 

18 

ἀοβρθηοββθη, - βαϑεῖαν παντε- 17. ψιλὸν -- Το οΠ ον απο Μδηη- 
Β0Π Δ Π1,--- πλέον --- πη} 10 }} 415 μοὶ ἄθη 
Τ,αἰτο ἃ μη θυ), ἀθυθὴ ΒΟ νυ ονν Α[ἴ- 
ηδί6 Μδολί Δ 0} δὴ ΖΔ] εἶθ ρο- 
Υἱηρ ον νγ8}. 

3ι τὺ 9 ᾿ 

18. οὐδέν τι κατηπειγον -- 
γν0}}} νγ6 }} δ'6 ἄθῃ ἴππ6} σΘρ ἢ ] 6 Υ- 
βίο ῃοηάοη Τιακοα δι ο ον. ἃ 28} 

δ Ὁ 

πδο βίαπαοι, -- εἰς ἑκκαίδεκα .-- 
415. 558 {᾿ν 50 νυ ΒΟΡΥΠ ΠΡ ΒΘ Ὴ. 
Ὁ1ὸ Βοιηονϊιιηρ Οζι ἢ 510}} αὐ ἀθὴ 

5 19. δηρο[ ἢ υῖθη ΒΟΒΟ 55. ον Βαη- 

- 

ὡς --- ὈΙοΒ6Ιρθ6 πηρονν ὉΠ] ΟἤΘΡὸ 5.6|- 
᾿ππρ’ 465 Αἀνουθδ ἀπο} Υ, 8,2 ὀλίγην 
παντελῶς: Αρο5. 10, 1 ἀγαϑὸς παν- 
τελῶς:; Κγηορ. 4, 7 λευκὰ παντελῶς. 
π-- τῶν πολὲμ ἔων --- ΔὈ]Πδπ ς᾽ νο0Ὶ 
ὑπερέχοιεν. 

19ῶ, ἐπαιάνισαν --- 5. ζὰ 1], 4, 
ΒΌΡ] οὶ ἰδὲ οἵ πολέμιοι. --- τῷ 

ἡγουμένω --- ἀον ϑρίίχο 468 Ζιιρ68. 
ΥρΊ]. Αμδ}.. 1], 2, 4:4, 20; ΥἹΙ, 8, 0. -- 
αἵ μὲν ἐξ φυλαὶ --- [Πὰ5 δον ἄδν 
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αἱ δὲ τέτταρες κατὰ Τεγεάτας. οὐκέτι δὲ στάδιον ἀπεχόντων, 20 
σφαγιασάμενοι οὗ Πακεδαιμόνιοι τῇ “ΤΙγροτέρᾳ, ὥσπερ νομίζε- 

, δ -»"ὝὝ Α ΄, ͵ 

ται, τὴν χίμαιραν, ἡγοῦντο. ἐπὶ τοὺς ἐναντίους, τὸ ὑπερέχον 
ἐπικάμψαντες εἰς κύκλωσιν. ἐπεὶ δὲ συνέμιξαν, οἵ μὲν ἄλλοι γ 

, τ " ς τὶ 
σύμμαχοι πάντες οἵ τῶν “ακεδαιμονίων ἐκρατήϑησαν ὑπὸ τῶν 
ἐναντίων, Πελληνεῖς δὲ κατὰ Θεσπιέἕας γενόμενοι ἐμάχοντό τὲ 

Ἂ » , , ᾿ ἶν ’ » » Ἁ δ , 

καὶ ἐν χῶρα ἔπιπτον ἑκατέρων. αὐτοὶ δὲ οἱ “ακεδαιμόνιοι 21 

ὅσον τὲ κατέσχον τῶν ᾿Δἀϑηναίων ἐκράτησαν, καὶ κυκλωσάμε- 
"νὙΎ 6 Ἁ »" 

νοι τῷ ὑπερέχοντι πολλοὺς ἀπέχτειναν αὐτῶν, καὶ ἅτε δὴ ἀπα- 
.-“οΣ΄7ὋἝ 2 .Φ ϑεῖς ὄντες, συντεταγμένοι ἐπορεύοντο᾽ καὶ τὰς μὲν τέτταρας 

Ἁ » -" ,ὔ 2 - 

φυλὰς τῶν ᾿4ϑηναίων πρὶν ἐκ τῆς διώξεως ἐπαναχωρῆσαι παρ- 
-»" [χς ᾽ 3 ’ 3 » ᾿ ᾿" 3 ἣν, ἰε ἤλθον, ὥστε οὐκ ἀπεϑανον αὐτῶν πλὴν εἴ τις ἐν τῇ συμβολῇ 
ς - ἐΞ 

ὑπὸ Τεγεατῶν τοῖς δὲ ᾿4ργείοις ἐπιτυγχάνουσιν οἱ “ακεδαι- 22 

μόνιοι ἀναχωροῦσι, καὶ μέλλοντος τοῦ πρώτου πολεμάρχου ἐκ 
τοῦ ἐναντίου συμβάλλειν αὐτοῖς, λέγεται ἄρα τις ἀναβοῆσαι 

ἐν ι , ς »Ν 2 ἢ 
παρεῖναι τοὺς πρώτους. ὡς δὲ τοῦτ ἐγένετο, παραϑέοντας δὴ 
παίοντες εἰς τὰ γυμνὰ πολλοὺς ἀπέχτειναν αὐτῶν. ἐπελά- 
βοντο δὲ καὶ Κορινϑίων ἀναχωρούντων. ἔτι δ᾽ ἐπέτυχον οἵ 
“ακεδαιμόνιοι καὶ τῶν Θηβαίων τισὶν ἀναχωροῦσιν ἐκ τῆς 

32 » 

διώξεως. καὶ ἀπέχτειναν συχνοὺς αὐτῶν. τούτων δὲ γενομέ- 28 ᾽ ν 
ς -“ 7 . νῶν, οἱ ἡττώμενοι τὸ μὲν πρῶτον ἔφευγον πρὸς τὰ τείχη 

᾽ ’ὔ ἔπειτα δ᾽ εἰρξάντων Κορινϑίων πάλιν κατεσκήνησαν εἰς τὸ 

νον αὐτών. 
2]. τῶν Αϑηναίων --- υἷι ὅσον 

Ζζι νουθἰη θη; 516. βίθρίθη ἄθρει ἄθὴῃ 
ΤῊΘΙ! ἀον Αἰ μθηθν, ἀθι ᾿ἴη6η σθρθη- 
ἀβογβίδηα. εἴ τις --- πᾶημιοῃ 
ἀπέϑανε, δι. σὰ, ὃ, 8. Απδθ. Υ'; 
3.9. δ᾽ ΕΒ Δλοι ἀπώλοντο ὑπό τε 
τὴν πολεμίων καὶ χίονος καὶ εἴ 

τις νόσῳ. Τλυκ, 1, 88 ἀπεγίγνετο 

ΑἸἤΘΠΟΡ γᾶν ἀθι ΕἸΠΙΠ ΘΙ] ηρ' 465 Νο]- 
85 ἴῃ Ζϑίιῃ ΡΏγ!Θη θη βρυθο  ηα οἷι- 
σοι Π 61}, ἀν Δ οἢ 485 ΕἾἼΒΒΟΙΪ νῸὴ 
ΖΘ Ταχίδυο θη, αἰ6 Βοιίθγοὶ νοὴ ΖΘ ἢ ἢ 

ῬὨΥ Δ γοΠθη ΡΟ θ ἢ] οί. Εἰ βομοίηι ἔν 
οἷπθ 5010η6 Αι Πθ πη ρ; 465 ἤθρυθβ Διο ἢ 
ἀον Νδῖηθ φυλή ροργᾶπομ! 9} ραν θβ θη 
Ζι 8θΐη. 6]. 11, 4, 14. ΤΗυκγά. ΥἹ, 98 
μία φυλὴ τῶν ὁπλιτῶν. 

--- 

ΕῚ 

20. Φἀγροτέρα --- Βεϊπαπηε, ἀεν 
ΑὙΘΏ118 8185 ἀδιιία ἀον 2454 πὰ α65 
Κυίοροβ. -- τὴν χίμαιραν --- ἄδν 
ΑΥΑΚΘΙ, νγ8}} 68. 80 5.{ἰ6ὸ ψγᾶγ. Ἀθβρ. 

“Τιαδοᾶ, 8, 8 ὅταν γὰρ ὁρώντων ἤδη 

οὐδὲν τοῦ στρατοῦ εἰ μή τι νοσῷ. 
22, παρξεῖναι---ἰη ἀναβοᾶν, ἴδοι 

οἷ Βοῖθῃ!. Απᾶ.1, 8, 12 ἐβόα ἄγειν 
τὸ στράτευμα. Τμκ. , 59 ἀνεβόησεν 
εὐϑυύς τὲ λαβεῖν αὐτοὺς καὶ ἀπο- 

τῶν πολεμίων “χίμαιρα σφαγιάξηται,, Ἀτεῖναι. 
᾿αὐλεῖν τε πᾶντας τοὺς παρόντας 
αὐλητὰς νόμος. -- ἐν χώρᾳ -- 5. 
Ζ ὅ, 10. -- ἑκατέρων -- ἀρ δηρὶρ 
ΟΠ ΘἴΠΘΏ) 85 ϑ͵6οί Ζὰ ἔπιπτον τὰ 
᾿ἀθηκοπάοι τινές. ΥΡ]. Π,9,.14 ἃ, Π], 
Ἰ, 4: ἅδη]. ἢ} πϑοῆῆον οὐκ δ ἐδ" 

ΧΕΈΝΟΡΉ. ΗΙΒῚ. 6Ε. 1, 

29. εἰρξάντων --- Νλοῖι ὨδΙη 81}.. 
θ6ρ. Ινορίΐη. 58. Ὠαίί οἷηπθ Ραγίθι ἴῃ 
Κοτίηι αἴθ ΕἸ οἶσθα. ηἰοῃ! Δα Π6}- 
τη6ῃ γγΟ 6, οἷπθ ἃπᾶάθυθ 46. ἱπηθῃ 
αἴθ Τπονο σοὐϊηρί, Κρ]. δίιοῃ 4, 1. 
- εἰς --- ψεσθη ἀδ5 ἴπ κατεσκήνης- 

10 
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ἀρχαῖον στρατόπεδον. Μακεδαιμύνιοι δ᾽ αὖ ἐπαναχωρήσαντες, 
ἔνϑα τὸ πρῶτον τοῖς πολεμίοις συνέμιξαν, ἐστήσαντο τρόπαιον. 
καὶ αὕτη μὲν δὴ ἡ μάχη οὕτως ἐγένετο. 

Π. Ὁ δ᾽ ᾿4γησίλαος σπεύδων μὲν ἐκ τῆς σίας ἐβοήϑει" ὄντι 
δ᾽ αὐτῷ ἐν ᾿“μφιπόλει ἀγγέλλει Ζερκυλίδας ὅτι νικῷέν τε αὖ 
“ακεδαιμόνιοι, καὶ αὐτῶν μὲν τεϑνάναι ὀχτὼ, τῶν δὲ πολε- 
μίων παμπληϑεῖς ᾿ ἐδήλου δὲ ὅτι καὶ τῶν συμμάχων οὐκ ὀλίγοι 

2 πεπτωχότες εἶεν. ἐρομένου δὲ τοῦ ᾿“γησιλάου, Ἶ4ρ᾽ ἂν, ὦ 

“Ιερκυλίδα, ἐν καιρῷ γένοιτο, εἰ αἴ συμπέμπουσαι πόλεις ἡμῖν 
τοὺς στρατιώτας τὴν νίκην ὡς τάχιστα πύϑοιντο; ἀπεκρένατο 
δὴ ὁ Δερκυλίδας, Εὐϑυμοτέρους γοῦν εἰκὸς ταῦτ᾽ ἀκούσαντας 
εἶναι. Οὐκοῦν σὺ, ἐπεὶ παρεγένου, κάλλιστ᾽ ἂν ἀπαγγείλαις; 
ὁ δὲ ἄσμενος ἀκούσας, καὶ γὰρ ἀεὶ φιλαπόδημος ἦν, εἶπεν, Εἰ 
σὺ τάττοις. ᾿4λλὰ τάττω, ἔφη, καὶ προσαπαγγέλλειν κελεύω 
ὅτι ἐὰν καὶ τάδε εὖ γένηται, πάλιν παρεσόμεϑα, ὥσπερ καὶ 

8 ἔφαμεν. ὃ μὲν δὴ ΖΔερκυλέδας ἐφ᾽ Ἑλλησπόντου πρῶτον ἐπο- 
ρεύετο᾽ ὁ δ᾽ ᾿“γησίλαος διαλλάξας Μακεδονίαν εἰς Θετταλίαν 

ἀφίκετο. Λαρισαῖοι μὲν οὖν καὶ Κραννώνιοι καὶ Σκοτουσ- 
σαῖοι καὶ Φαρσάλιοι, σύμμαχοι ὄντες Βοιωτοῖς. καὶ πάντες δὲ 
Θετταλοὶ, πλὴν ὅσοι αὐτῶν φυγάδες τότ᾽ ἐτύγχανον, ἐκακούρ- 

4γουν αὐτὸν ἐπακολουϑοῦντες. ὁ δὲ τέως μὲν ἦγεν ἐν πλαισίῳ 
τὸ στράτευμα, τοὺς ἡμίσεις μὲν ἔμπροσϑεν, τοὺς ἡμίσεις δ᾽ 
ἐπ᾿ οὐρᾷ ἔχων τῶν ἱππέων" ἐπεὶ δ᾽ ἐκώλυον τῆς πορείας οἱ 
Θετταλοὶ ἐπελαύνοντες τοῖς ὄπισϑεν, παραπέμπει ἐπ᾽ οὐρὰν 

ὅ καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ στόματος ἱππικὸν πλὴν τῶν περὶ αὑτόν. ὡς δὲ 

σαν τηΐϊλ δη Π]Π 6 ΒΟρΡΥΪ Β (65. νου οί ϑνουάθ. Ζὰ δοΐῃ, Υβ!. ΠῚ; 
ΜδυβοΠ θη 8. 4, 0. τάδε --- ἀὰ5 ϑδοβοηνν ἄτι] 6 

ΠῚ 1... ουβείζ πρὶ ἀδρῖ 11}. ἀἰδ1η Ππιορβονημον, -- ὥσπερ καὶ ἔφα- 
οΥὐβίθη (δρί(6} ΑΒΘ ΘΡΓΟΟΙΘΠΘΩ Εγχζᾶῃ- μὲν --- 5. 2, ὃ. 
Ιὰηρ΄. --- τεϑνάναι --- Ζὰ Βοπιοῦκοα ὃ. πρῶτον -- Ζ πὶ ρΆηΖθῃ 88.Ζ 
ἰδ ἀξε Ἄ ΘΟ 561 ἀθὺ Οοηδίγαποίϊοη. --- 
ὀκτὼ --- παμπληϑεὶς --- 80 δ] 
Αρ68. 7, ὅ, νγὸ ἀδνὺ νϑυὶυβί ἄθυ Εδθῖηαθ 
αἰ [αϑι 0000 Μαμπὴ δηρορθθοη νυ ϊνά, 
νὰ γοηἀ ΠΙοά. ΧΙΝν, 83 ἀθὴ Ὑο]αβι 
ἀον ΤΠ ακοα πηοηΐον. πηαἃ πλοῦ Βιηα685- 
ΘΘΏΟΒΒ6η. χὰ 1100, ἀθὴ ἀν (ἀθρπον 
Ζιι 2800 Μαῃὴ βογθοῃπηθρί, 

2, εὐθυμοτέρους --- ἀδπὶ Β΄ Πη6 
80}, 88 ον" πολίτας νοτὰηρίησο. -- 

φιλαπόδη μος --- ον] 1485 Βομοῖμὶ 
δῖ 0} ὀἤου. σὰ Βοίβομαβίθη τη Βοίβθη 

σοῃδεῖρ : ἀΔ5 οΥβίθ, νγὰ8 ΘΓ ἰῃδί, γγᾶγ, 
ἀδ55 6. Π80]] ἄθπι: ΠΟΙ Βρομίθ τοἰβίθ. 
--- ἐτύγχανον --- Ο᾿πο ὄντες, εἶπ 
(οπβίγποίίοη,, ἀἶδ μοὶ ἀθὺ Ὑϑυθὶ ἀπ ρ; 
μϊί Θαμδιδηιίνθη πη Ααἀ]θοιίνθη ζιι- 
ὙγΘΊ!οπ οἰπίσιιι, Υ 61. σὰ ΥἹ, 8,10. 

4. ἐν πλαισίῳ --- Ὀἰε8 τᾶν {{Ὸ 
σον ΠΏ] 1016 Μαγβομουάπαηρ [ἂν ἀθὴ 
Βὔοκσιρ. 8, Βὔβίονν ἀηὰ ΚδοΙν 
(ἀθβο οῃ6 65. ουΐίθοι, Κυϊθρβνν 568 
5, 1871. --- τῶν περὶ αὑτόν -- 
Εἴπο σαν νοῦ 800 Β θυ, σνϑ ἢ 
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παρετάξαντο ἀλλήλοις, οἵ μὲν Θετταλοὶ νομίσαντες οὐκ ἐν. 
καλῷ εἶναι πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἱππομαχεῖν, στρέψαντες βάδην 
ἀπεχώρουν. οἱ δὲ μάλα σωφρόνως ἐπηκολούϑουν. γνοὺς δὲ ὁ ὁ 
᾿4γησίλαος ἃ ἕκαάτεροι ἡμάρτανον, πέμπει τοὺς περὶ αὑτὸν 
μάλα εὐρώστους ἱππέας, καὶ κελεύει τοῖς τε ἄλλοις παραγγέλ- 
λειν καὶ αὐτοὺς διώκειν ὡς τάχιστα καὶ μηκέτι δοῦναι αὐτοῖς 
ἀναστροφήν. οἵ δὲ Θετταλοὶ ὡς εἶδον παρὰ δόξαν ἐλαύνοντας, 
οἵ μὲν αὐτῶν οὐδ᾽ ἀνέστρεψαν, οἵ δὲ πειρώμενοι τοῦτο ποιεῖν, 
πλαγίους ἔχοντες τοὺς ἵππους ἡλίσκοντο. Πολύχαρμος μέντοι 8 
ὁ Φαρσάλιος ἱππαρχῶν ἀνέστρεψέ τὲ καὶ μαχόμενος σὺν τοῖς 
περὶ αὑτὸν ἀποϑνήσκει. ὡς δὲ τοῦτ᾽ ἐγένετο, φυγὴ τῶν Θετ- 
ταλῶν ἐξαισία γίγνεται" ὥστε οὗ μὲν ἀπέϑνησκον αὐτῶν, οἵ 
δὲ καὶ ἡλίσκοντο. ἔστησαν δ᾽ οὖν οὐ πρόσϑεν, πρὶν ἐν τῷ ὄρει 
τῷ Ναρϑακίῳ ἐγένοντο. καὶ τότε μὲν δὴ ὁ ᾿4γησίλαος τρό- 9 
παιόν τ᾽ ἐστήσατο μεταξὺ “Πραντὸς καὶ Ναφϑακίου, καὶ αὐτοῦ 
ἔμεινε, μάλα ἡδόμενος τῷ ἔργῳ. ὅτι τοὺς μέγιστον φρονοῦν- 

τὰς ἐπὶ ἴ ἱππικῇ ἐνενικήκει σὺν ᾧ αὐτὸς συνέλεξεν ὗ ἱππικῷ. τῇ 

δ᾽ ὑστεραίᾳ ὑπερβάλλων τὰ ᾿ἀχαϊκὰ τῆς Φϑίας ὕρη τὴν λοιπὴν 

πᾶσαν διὰ φιλίας ἐπορεύετο μέχρι πρὸς τὰ Βοιωτῶν ὅρια. 
Ὄντος δ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῇ ἐμβολῇ ὁ ἥλιος μηνοειδὴς ἔδοξε 10 

φανῆναι, καὶ ἠγγέλϑη ὅτι ἡττημένοι εἶεν “ακεδαιμόνιοι τῇ 
ναυμαχίᾳ καὶ ὁ ναύαρχος Πείσανδρος τεϑναίη. ἐλέγετο δὲ καὶ 

ἀϊδ Ιακοᾶ ἅπηιοηίβομθη Κδηϊθθ τηΐϊί 510} 
ἔα μνίθη. ΤΙΝ. Ν, 72 ὁ βασιλεὺς ἴγις 
καὶ περὶ αὐτὸν οἵ τριακόσιοι ἱππῆς 
καλούμενοι: 6]. 86. Ηετοά, ΥἼΙ, 124. 

ὅ. “μάλα σωφρόνως -- 56}Γ 
υϑἀδομιεῖὶρ, ἀ.1. ΠΙ6ῈΓ Ζὰ ]8 ἢ ῥ᾽ 5 ἃ Πη. 

6. τοῖς τε ἄλλοις --- πᾶ! οὶ 
ἱππεῦσι. 

8. Ναρϑάκιον -- εἴη Βοῖρ ἴῃ 
ΤΊ 6 5584114 ΒΓ ΠἸοιϊ5; ἀονί ᾿λι55 Δ π 0 ἢ 
ἀἴο διδαΐ Ῥγὰβ [ἴθοθ, ΟΡρΊ]Θ10}} δί6- 
Ῥῆδη, ΒγΖ. 816 δἰπθ ρουγῃᾶ 50}}6 δίααί 
πθηηί. ΡΙυΐίατγοι Αροβ, 10 θεζϑιοῃηθί 
ἄοῃ Οτί, νοὸ ΑΘ6β.18085 485 516668- 
φϑίοῃθη δαβιθ 6, ἄατοῖ ὑπὸ τῷ 
Ναρϑακίωῳ. 

9, μέγιστον φρονοῦντας -- 
Ὦτο {Π6558]|]150 06 Βοιίογοὶ νὰν 8611 ἃγ- 
δἰίθῃ Ζθιίθη ον Πηγΐ, ννῖθ βόποη αἷθ 
ϑᾶρθ νὴ ἄθη Κοϑηίδῃγθη,, αἴθ ΠᾺ}} 

ΜΘη 501} ΠᾺ}0 Ρεγα ϑάγθη, θ ον εἰβί. --- 
μέχρι πρὸς -- ψεουθπάἀηρθη τοὴ 

μέχρι τοῖν Ργᾶροϑβιοπδη ἢπάδη. 5ἰοῖ 
θἴδνν ΘΙ]: ΡΙαΙοη Τίπι. 5. 250 “ι- 
βύης μὲν ἠρχον μέχρι πρὸς Αἴγυ- 
πτον. Χρϑη, Απᾶρ.Ὸ. ἡ,1,1 ἱέχρι ἐπὶ 
ϑαάλατταν. ΟἹ, 4, 6 μέχρι εἰς τὸ 
στρατόπεδον. 50. ἄπο ἢ Ὑν6,.1 ἄχρι 
εἰς Κοτύωρα. ΙΥ,ὅ, 0 Ἐπ ΣῈ ἐπὶ τὸ 
δάπεδον. 

10. ἐπὶ τῇ ἐμβολῇ --- υδο} ΡΙὰ- 
ἰγ0ἢ} Αρ68. 17 ἰὴ ἀονῦ ἀδροπά νοῦ 
ΟΙδογοποῖα. 8]. σὰ ΥὟ, 4, 48. -- ὃ 
ἥχιος. φανῆναι -- εἶπ 510Π6|- 
ἔδυμηῖρθ Θοπη θη Πη βίου 58 δ 14. Ατιρ,. 
8094, -- τῇ ναυμαχίᾳ --- δὲν Αὐ- 
Ε|κ6} ἰϑί ροϑοίζί, αἰβ ΟὉ αἷθ δυβϑί Π80}- 
ἴθ οὐζἅμῃ!ι6 Βορθθθηῃθῖι ἀ6ηῚ [1,656 0 
θοτοῖία Ὀακαηηί τψᾶτθ. γρ). 8, 7. 

ἈΠΔΠΣ  Ὑ Ζ2, 55:0: 

τὺ 
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11 ᾧ τρόπῳ ἡ ναυμαχία ἐγένετο. εἶναι μὲν γὰρ περὶ Κνέδον τὸν 
ἐπίπλουν ἀλλήλοις, Φαρνάβαξον δὲ ναύαρχον ὄντα σὺν ταῖς 
Φοινίσσαις εἶναι. Κόνωνα δὲ τὸ Ἑλληνικὸν ἔχοντα τετάχϑαι 

12 ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. ἀντιπαραταξαμένου δὲ τοῦ Πεισάνδρου, 
καὶ πολὺ ἐλαττόνων αὐτῷ τῶν νεῶν φανεισῶν τῶν αὑτοῦ τοῦ 
μετὰ Κόνωνος Ἑλληνικοῦ, τοὺς μὲν ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου συμ- 
μάχους εὐϑὺς αὐτῷ φεύγειν, αὐτὸν δὲ συμμίξαντα τοῖς πολε- 
μίοις ἐμβολὰς ἐχούσῃ τῇ τριήρει πρὸς τὴν γὴν ἐξωσϑῆναι" καὶ 
τοὺς μὲν ἄλλους ὅσοι εἰς τὴν γῆν ἐξεώσϑησαν ἀπολιπόντας τὰς 

ναῦς σώξεσϑαι ὅπῃ δύναιντο εἰς τὴν Κνίδον, αὐτὸν δὲ ἐπὶ τῇ 
18 νηὶ μαχόμενον, ἀποθανεῖν. ὁ οὖν ᾿Αγησίλαος πυϑόμενος 

ταῦτα τὸ μὲν πρῶτον χαλεπῶς ἤνεγκεν ἐπεὶ μέντοι ἐνεϑυ- 
μήϑη ὅτι τοῦ στρατεύματος τὸ πλεῖστον εἴη αὐτῷ οἷον ἀγαϑῶν 
μὲν γιγνομένων ἡδέως μετέχειν, εἰ δέ τι χαλεπὸν ὁρῷεν, οὐκ 
ἀνάγκην εἶναι κοινωνεῖν αὐτοῖς, ἐκ τούτου μεταβαλὼν ἔλεγεν 
ὡς ἀγγέλλοιτο ὃ μὲν Πείσανδρος τετελευτηκὼς, νικῴη δὲ τῇ 

Ιά ναυμαχίᾳ. ἅμα δὲ ταῦτα λέγων καὶ ἐβουϑύτει ὡς εὐαγγέλια 
καὶ πολλοῖς διέπεμπε τῶν τεϑυμένων" ὥστε ἀκροβολισμοῦ ὄν- 
τος πρὸς τοὺς πολεμίους ἐκράτησαν οἱ τοῦ ᾿“γησιλάου τῷ λόγῳ 
ὡς “ακεδαιμονίων νικώντων τῇ ναυμαχία. 

- 

11. Κόνωνα --- Κοποη νγᾶν π80} ι9, οἷον --- μετέχειν -- 8. σὰ 
56 1) 6} ΕΠ θη τι ηρ Ζι ΑΘΔΉλΪᾺ] (6 
Ῥδυβίβοηθη ΕἸοίία (8. σὰ [Π, 4, 1) 
ἀαγο ΑΒ] ΘΙ θθὴ. 465 ϑοιθ5. ἰδῆρο 
ἴῃ 56 176 7 δυο] συ οίομθη Τῇ δίσκος οο- 
ἤὨθηηηλν τνουάθη, δ8. νῸΣ Καυνζθηὶ ἰὴ 
ΕΌΪσ6. οἴποῦ ἤοῖθβθ (65 Κοῆοη ΖΙΠῚ 
Ρουβουκδηϊρο ΡΠ ΡΠ ΡαΖο5. ΠΕ {Π|Π} 
Ζζιπ ΕἸ οὐΘ ἢ 6 6 ἢ} }8]1ὰ 06 ουπαπην απ 
αἰ οὐ ον θυ! ! θη ΜΊ((6] συν νι νναν- 
ἄδηῃ. --- Ἑλληνικὸν - ον ἢ 50}16 
ϑοΙάηον, ἄθηη αἴθ οἰρθιθη ΜΙ άνρον 
ἀ65 Κοποη Παίίθη βἰοἢ ἃ 56] Π 6 ὕπ- 
[ΘΓ ΘΠΠΊ μη σθη. ἴοι ὈΘ Π 6 Πἰοὶ, 2)6- 
Π081}. ρρ.. ᾿ορίϊη. 08. Ρ]αίοη. Με- 
Ὧ6Χ. ὅ., 248 ἃ ποηπί Ἰθη6 (θοῇ θη 
φυγάδας καὶ ἐθελοντάς. 

12, ἐλαττόνων --- ποῖ ὈίοάονΥ 
ΧΙΝ, 83. μαίί Ῥοϊβαμπαον 80, Κοηοη 
ΠΊ6}}ν 818. 90 Β 1 {6. --- ἐμβο 1 ἡ --- ἰϑι 
Βύνγ ἢ} ἀν ϑδίοβϑ οἷποβ ΒΟἢ ΠῸ5. σορ θη 
οἷη Δηθυ 68, 415. 80} αἴθ ἀδίαγοἢ) νοὺ- 
ὈΡΒΔΟΠ 6 Βοβο δα ριηρ 68 ἰοἰΖίρυθη, 

1... 48. ἀνάγκην «εἶναι -- 
τς νογτἄπάαοείον (οηβίγποιϊου. ἀρηδη- 
δἷς νοι. ἐνεθυμήϑη. Ζι ἀνάγκην 
σομῦνι αὐτοῖς, οἷα ΡΙγαὶ, ἄθυ ἀθηὴ 
ϑίημδ πδοὴ ἀθπὶ πλεῖστον τοῦ στρα- 
τεύματος οηίβριϊοιί. Ζι ἄθπι δ οὺ- 
πνοὴ. ἀθ5. Αρβϑβιίδοβ νρ]. ΒΌΡΒΟΚΙ. 
Θε64. Οο]. 1429 στρατηλατοῦ χρη- 
στοῦ, τὰ κρείσσω μηδὲ τἀνδεὰ λέ- 
γειν. --- μεταβαλὼν --- ἰηἰνδηϑιεἷν 
μλϊν ἔλεγε σὰ νουθίηάθη: οὐ βαβίθ ἀἃ8 
Θοροη!Π6 1}, Ρ]αίαγο ἃ. ἃ. 0. τάναν- 
τία ἤν ἐκέλευσε. 

ἐβουϑύτει ὡς εὐαγγέλια 
-- τ θΥΔΟ 6. οἷα Ορίου ο᾽οίομννῖθ ἔν 
οἴηθ οί ΝΔΟΙΡΙοῃί. ΥΩ]. χὰ 1, 0,57. 
Μ|ιὶ ἀθη Ορίουη ρῇορίθ οἷη ΟΠ ΠΊδὰ5 
γϑυθυάθη Ζὶὶ 861 η, ἢΐθυ βοβίοιί ἀ- 
[ἂν Αροβϑιαοβ νοῦ ἄθηὴ Ορ [ον Π οἰβοῖιο 
ἃ 800 ΠηΠ6 Εγθαπάθ, ἐΐθ πίον ζαρο- 
σ6 ἢ γγΆΛΘη, --- τῷ λόγῳ --- ἰῃ ΕΌΪΟ 6 
ον Ἐνζἄμ!πηρ". 

γάξϑιραν » δωκεν, 

δ δου τ τ ὁ ΣΕ, ἐόντι ς, ἘΔ ΜΑΙ͂ΝΝ φρῇς 
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Ἥσαν δὲ οἱ μὲν ἀντιτεταγμένοι τῷ ᾿4γησιλάῳ Βοιωτοὶ, ἰδ 
᾿4ϑηναῖοι, ᾿᾽Δργεῖοι, Κορένϑιοι, Αἰνιᾶνες, Εὐβοεῖς, “οκροὶ 

3 , Ἢ ᾿ 2 , ᾿ ’ » “ Εν 3 
ἀμφοτεροι᾽ συν 47γησιλαῳ δὲ “ακεδαιμονίων μὲν μόρα ἡ ἐκ 

Κορίνϑου διαβᾶσα. ἥμισυ δὲ μόρας τῆς ἐξ Ὀρχομενοῦ, ἔτι δὲ 
οὗ ἐκ “ακεδαίμονος νεοδαμώδεις συστρατευσάμενοι αὐτῷ, πρὸς 

΄ ΠΣ ΄ τα 7) ἊΝ, δὲ τουτοις οὐ ΠΙριππέδας ἐξενάγει ξενικοῦ, ἔτι δὲ οἵ ἀπὸ τῶν 

ἐν τῇ “σίᾳ πόλεων Ἑλληνίδων. καὶ ἀπὸ τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ 
ὅσας διιὼν παρέλαβεν" αὐτόϑεν δὲ προσεγένοντο ὁπλῖται Ὀρ- 
χομένιοι καὶ Φωκεῖς. πελτασταί γε μὴν πολὺ πλέονες οἵ μετ᾽ 
3 ΄ ΚΠ ἣν 93 5, ΄ 2 ᾿ ι » 
“4γησιλαου ἱππεῖς δ᾽ αὖ παραπλήσιοι ἀμφοτέροις τὸ πλῆϑος. 
ἡ μὲν δὴ δύναμις αὕτη ἀμφοτέρων᾽ διηγήσομαι δὲ καὶ τὴν 16 
μάχην᾽ καὶ γὰρ ἐγένετο οἵα οὐκ ἄλλη τῶν γ᾽ ἐφ᾽ ἡμῶν. συνῇε-- 

τ ᾿ 2 κ ᾿ ’ , δ Ἁ ΠΣ 4} 
σαν μὲν γαρ εἰς τὸ κατὰ Κορωνξδιαν πεδίον οὗ μὲν συν 4γησι- 

λάῳ ἀπὸ τοῦ Κηφισοῦ, οὗ δὲ σὺν Θηβαίοις ἀπὸ Ἑλικῶνος. εἶχε 
δ᾽ ̓ Ἵγησίλαος μὲν δεξιὸν τοῦ μετ᾽ αὐτοῦ, Ὀρχομένιοι δ᾽ αὐτῷ 

ἔσχατοι σαν τοῦ εὐωνύμου. οἱ δ᾽ αὖ Θηβαῖοι αὐτοὶ μὲν δεξιοὶ 

ἤσαν, ᾿“ργεῖοι δ᾽ αὐτοῖς τὸ εὐώνυμον εἶχον. συνιόντων δὲ 117 

τέως μὲν σιγὴ πολλὴ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων ἦν" ἡνίκα δ᾽ ἀπεῖχον 
ἀλλήλων ὅσον στάδιον, ἀλαλάξαντες οἵ Θηβαῖοι δρόμῳ ὁμόσε 
ἐφέροντο. ὡς δὲ τριῶν ἔτι πλέϑρων ἐν μέσῳ ὄντων ἀντεξέ- 

δραμον ἀπὸ τῆς ̓ ᾿2Ζγησιλάου φάλαγγος ὧν Ἡριππέδας ἐξενάγει 
Α δ 2 -ρ "» Ἁ 2 - ΝΥΝ Υ͂ Ἁ , 

καὶ συν αὑτοῖς Τωῶνὲς καὶ Αἰολεῖς καὶ Ελλησποντιοι, καὶ παν- 

τες οὗτοι τῶν συνεκδραμόντων τε ἐγένοντο καὶ εἰς δόρυ ἀφι- 
’ ᾿" Ἁ 2 6 ΄ ᾽ Ρῃ ’ 3 ΠῚ ’ὔ 

κόμενοι ἔτρεψαν τὸ καϑ' αὐτυύς. ᾿᾽Ζργεῖοι μέντοι οὐκ ἐδέξαντο 
τοὺς περὶ ᾿“4Ζγησίλαον, ἀλλ᾽ ἔφυγον ἐπὶ τὸν Ελικῶνα. κανταῦϑα 18 
οὗ μέν τινες τῶν ξένων ἐστεφάνουν ἤδη τὸν ᾿Ζ4γησίλαον, ἀγ- 
γέλλει δέ τις αὐτῷ ὅτι οἵ Θηβαῖοι τοὺς Ὀρχομενίους διακόψαν- 

15. διαβᾶσα --- ὕθεν ἀδη Κουΐη- 
{πΠ|βόπθη ΜΘουθ 56, νγ6ὶ} ΟΟΥ ᾿Β.ΠΠη05 
νοῦ ἄρῃ Εδιπάθη θθβοίζί γγχᾶσ. 80 
Καῆγὶ 4, 1 διὸ Αρϑβϑιϊᾶοθ ΖΓ 5668 
πδοἢ ἄοθη ῬοΙοροηπ 65 Ζαρίοῖ. 

Ι0ό. διηγήσομαι --- Χρπορ]ιοη 
νγοηί6. 5608. ἀν ΟΠ ] Δ ἢ τὴ (ἰὁ- 
ἴο! σθ 468 ΑΒ 6β||808. 06]. 5. ΡΙαίαγοι 
Αβ65. 18. --- μετ᾽ αὐτοῦ -- 5υῦ- 
βιαηἰνίβοη : ἀὰ5. 61 ἴππὶ θοΠπα 166 
ρον. 

17. ὡς --- τὴ τριῶν 2 νουθὶη- 
ἄορ: πηροίδην. -- ὠἀντεξέδρα- 
μὸν --- 1) 5 ψϑυθιτη ννἱγὰ γσοῖὰ Ηθγδαβ- 

οἰΙθη. οἰ ἤΖθίηον δοϊάδίθῃ οὐ ΑΡΙΠοὶ- 
ΙΠσ θη 8115 ἄθν οἢ ΔοΠ ον ἀπ πηρ σ6- 
ΒγΆθοΒΙ, νον 10 ἔχδρομος. Ξ--- 
εἰς δόρυ ἀφικόμενοι" .50 ΠΆΠ6, 
4855 516 46 Ξρθεονυ ΒΈΡΡΔΠ ΘΠ ἢ Κομη- 
(θη, νβ]. 46 γὸ θηι. 8, 10 ὅπου μὲν 
ἂν εἰς ἀκόντιον ἀφιχνῆται, ἀκον- 
τίζῃ τὸν φεύγοντα ὅπου δ᾽ ἂν εἰς 
δόρατος πληγὴν, παίῃη τὸν ἁλισκπο- 
ἰὐἱξνον. --- ἔτρεψαν -- ἴῃ ἀογ Βε- 
ἀδαϊαηρ ἴῃ αἴθ ΕἾπΟΠΙ 5οῃ !] ρθη, ἰϑί 
βοπδί 46 Δουῖϑί. 1 Μράᾶ, ρδργᾶποιι- 
ΠΟ : ἀοοῖ ἀπο Απᾶρ. 1, 8, 24 εἰς 
φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἑξακισχιλίους. 



20 νον. 
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τὲς ἐν τοῖς σκευοφύροις εἴησαν. καὶ ὁ μὲν εὐϑὺς ἐξελίξας τὴν 
φάλαγγα γεν ἐπ᾽ αὐτούς" οἵ δ᾽ αὖ Θηβαῖοι ὡς εἶδον τοὺς 
συμμάχους πρὸς Ἑλικῶνι πεφευγότας. διαπεσεῖν βουλόμενοι 

ι9 πρὸς τοὺς ἑαυτῶν, συσπειραϑέντες ἐχώρουν ἐρρωμένως. ἢ 
δν" 

ταῦϑα δὴ ̓ 4γησίλαον ἀνδρεῖον μὲν ἔξεστιν εἰπεῖν ἀναμφισβη- 
τήτως" 

3 , ἢ ΄ 3 Ἁ κ 9 - 

οὐ μέντοι εἵλετό γε τὰ ἀσφαλέστατα. ἐξὸν γὰρ αὐτῷ 
΄ Α , ᾽ -" -»Ἢ Α » 

παρέντι τοὺς διαπίπτοντας ἀκολουϑοῦντι χειροῦσϑαι τοὺς ὄπι- 
σϑεν, οὐκ ἐποίησε τοῦτο, ἀλλ᾽ ἀντιμέτωπος συνέρραξε τοῖς 
Θηβαίοις " 
3 ’ 3 ’ 

ἀπέκτεινον, ἀπεϑνησκον. 

καὶ συμβαλόντες τὰς ἀσπίδας ἐωθοῦντο, ἐμάχοντο, 
τέλος δὲ τῶν Θηβαίων οἱ μὲν δια- 

πίπτουσι πρὸς τὸν Ἑλικῶνα, πολλοὶ δὲ ἀποχωροῦντες ἀπέϑα- 
ἐπεὶ δὲ ἡ μὲν νίκη 4γησιλάου ἐγεγένητο, τετρωμένος δ᾽ 

3 ’, " 

αὐτὸς προσενήνεκτο πρὸς τὴν φάλαγγα, προσελασαντές τινὲς 
-" » " »" - ς 3 

τῶν ἱππέων λέγουσιν αὐτῷ ὅτι τῶν πολεμίων ὡς ὀγδοήκοντα 
ς - -" Α ὍΝ 

σὺν ὅπλοις ὑπὸ τῷ νεῶ εἰσι. καὶ ἠρώτων τί χρὴ ποιεῖν. 
ς 

ὁ δὲ, 
ἈΡΕΕῚΒ πολλὰ τραύματα ἔχων. ὅμως οὐκ ἐπελάϑετο τοῦ ϑείου, 

ἀλλ᾽ ἐᾶν τ᾽ ἀπιέναι ἢ βούλοιντο ἐκέλευε καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴα. 

τότε μὲν οὖν, καὶ γὰρ ἦν ἤδη ὀψὲ, δειπνοποιησάμενοι ἐκοιμή- 
21 ϑησαν. πρωὶ δὲ Γῦλιν τὸν πολέμαρχον παρατάξαι τε ἐκέλευε 

τὸ στράτευμα καὶ τρόπαιον ἵστασϑαι. καὶ στεφανοῦσϑαι πάν- 
τας τῷ ϑεῷ καὶ τοὺς αὐλητὰς πάντας αὐλεῖν. καὶ οἵ μὲν ταῦτ᾽ 

ἐποίουν. οὗ δὲ Θηβαῖοι ἔπεμψαν κήρυκας, ὑποσπόνδους τοὺς 
νεκροὺς αἰτοῦντες ϑάψαι. καὶ οὕτω δὴ αἵ τε σπονδαὶ γέγνον- 

᾿γ. ,ὕ Ἁ , ᾿) 3 , ’ “- 

ται χαὶ “γησίλαος μὲν εἰς Ζίελφους ἀφικόμενος δεκάτην τῶν 
» , -»" -" 3 ᾿ 

ἐκ τῆς λείας τῷ ϑεῷ ἀπέϑυσεν οὐκ ἐλάττω ἑκατὸν ταλάντων. 

18. ἐξελέξας --- ὕ606γ αἴθ Αη- 
νγθηάππηρ ἀἴθβθθ Μδηῦνοιβ νβ]. Κγ- 
ἴὋΡ. ἼΗΙ, ὅ, 1 Καὶ τὸ ταλτικὸν δὲ 
είναι οὐ τοῦτο μόνον ἡγεῖτο, εἴ τις 
πρό ος φάλαγγας εὐπόρως δύναιτο 
-- ἢ, ἐκ δεξιᾶς ἢ ἀριστερᾶς ἢ ὄπι- 
σϑεν δι υκοιγμήν τῶν πολεμίων, 
ὀρϑῶς ἐξελίξαι. Ῥκ5 Μαηδνοϑι β6]} 8. 
ἰδί οἷη ΟὈΟη ΘΠ] 50}, νγοάπγο ἀἰἃ5 
θ8η26 Ηδθοὺ οἴηθ ὅθ! ! απρ οΡἢᾶ], ἀ6- 
γθ ΒΥΟηἑ Π80} (ΟΡ ἀὁΥ πνβρυϊηρ}}- 
ἤθη οηἰρορθηροβοίζίοη ϑ6ῖ 6. ρον ϊοἢ- 
ἰοὺ ἰδ, Ηὐβίον τι. Κόοθ!ν θβο. 465 
στίθοῃ. Κυϊθοβυνθβθηβ 5, 114 [᾿ 

19. ἐωθοῦντο- ἀπέθνησκον 
- Μὶν πη] θη Αβυπάθίοη Κυτορ. 

Μη, 1, 88 προσπεσόντες ἐμάχοντο" 
ἐώϑουν, ἐωθϑοῦντο" ἔπαιον, ἐπαί- 
οντο. 

20. τῷ νεῷ -- ον ᾿4ϑηνὰ Ἴτω- 
νία. ΡΙυίανο ἢ. Αροβ. 10. Ραϊβδη. ΠῚ, 
19..3: 

2], τῶν ἐκ τῆς λείας --- πᾶπι- 
ΠΟΙ ἀον ἴῃ Αβίθπ β πιο οι. Ρ] αἰ νῸ 
Αρεβ. 19 τὴν δεκάτην ἀπέϑυε τῶν 
ἐμ: τῆς ᾿Ασίας λαφύρων. ΨΥ!. ΠΙ, 4, 
24, Ζ2ὰ τῶν ἰδὲ διι8 ἀδὺ [οἱβοπάθη 
Αηραθο 46. (ἀο! ἀβαημηθ. σὰ θη κθῃ : 
χρημάτων; ἄδῃ χοιπίοη ΤῊΘΙ! 465 διι5 
ἄθηη ψουκαῦ ἀθν Βοαϊο σοϊδβίθη ς6]- 
465. δ ρῇοριθ ἀθὸν ἀϊ6 Βϑαΐθ ρ]θὶο] 
80} ἀον Εν) δαί ηρ νου καὰ Ὁ σὰ τν 6 ὺ- 
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Γύλις δὲ ὁ πολέμαρχος ἔχων τὸ στράτευμα ἀπεχώρησεν εἰς 
Φωκέας. ἐκεῖϑεν δ᾽ εἰς τὴν Ποκρίδα ἐμβάλλει. καὶ τὴν μὲν 22 
ἄλλην ἡμέραν οὗ στρατιῶται καὶ σκεύη ἐκ τῶν κωμῶν καὶ σῖτον 
ἥρπαξον᾽ ἐπεὶ δὲ πρὸς ἑσπέραν ἦν, τελευταίων ἀποχωρούν-- 
τῶν τῶν “ακεδαιμονέων ἐπηκολούϑουν αὐτοῖς οἵ Ποκροὶ βάλ- 

᾿ς λοντες καὶ ἀκοντίζοντες. ὡς δ᾽ αὐτῶν οἵ “ακεδαιμόνιοι ὑπο- 
στρέψαντες καὶ διώξαντες κατέβαλόν τίνας, ἐκ τούτου ὄπισϑεν 

μὲν οὐκέτι ἐπηκολούϑουν, ἐκ δὲ τῶν ὑπερδεξίων ἔβαλλον. οἵ 23 
δ᾽ ἐπεχείρησαν μὲν καὶ πρὸς τὸ σιμὸν διώκειν᾽ ἐπεὶ δὲ σκότος 
τε ἐγέγνετο καὶ ἀποχωροῦντες οἱ μὲν διὰ τὴν δυσχωρίαν ἔπι- 
πτον,. οἱ δὲ καὶ διὰ τὸ μὴ προορᾶν τὰ ἔμπροσϑεν, οἵ δὲ καὶ 
ὑπὸ τῶν βελῶν, ἐνταῦϑα ἀποϑνήσκουσι Γυύλίς τε ὁ πολέμαρ- 
χος καὶ τῶν παραστατῶν Πελλῆς, καὶ οἱ πάντες ὡς ὀκτωκαί- 
δεχα τῶν Σπαρτιατῶν, οἱ μὲν καταλευσϑέντες, οἱ δὲ καὶ 
τραυματισϑέντες. εἰ δὲ μὴ ἐβοήϑησαν αὐτοῖς οἵ ἐκ τοῦ στρα- 
τοπέδου δειπνοῦντες, ἐκινδύνευσαν ἂν ἅπαντες ἀπολέσϑαι. 

Μετὰ τοῦτό γε μὴν ἀφείϑη μὲν κατὰ πόλεις τὸ ἄλλο στρά-ΙΝ. 
τευμα, ἀπέπλευσε δὲ καὶ ὁ 2γησίλαος ἐπ᾽ οἴκου. ἐκ δὲ τούτου 
ἐπολέμουν ᾿4ϑηναῖοι μὲν καὶ Βοιωτοὶ καὶ ᾿4ργεῖοι καὶ οἵ σύμ- 
μαχοι αὐτῶν ἐκ Κορίνϑου ὁρμώμενοι, “ακεδαιμόνιοι δὲ καὶ 
οἵ σύμμαχοι ἐκ Σικυῶνος. ὁρῶντες δ᾽ οἱ Κορίνϑιοι ἑαυτῶν 
μὲν καὶ τὴν χώραν δῃουμένην καὶ ἀποθνήσκοντας διὰ τὸ ἀεὶ 
τῶν πολεμίων ἐγγὺς εἶναι, τοὺς δ᾽ ἄλλους συμμάχους καὶ αὖ- 
τοὺς ἐν εἰρήνῃ ὄντας καὶ τὰς χώρας αὐτῶν ἐνεργοὺς οὔσας, οἵ 
πλεῖστοι καὶ βέλτιστοι αὐτῶν εἰρήνης ἐπεθύμησαν, καὶ συνι- 
στάμενοι ἐδίδασκον ταῦτα ἀλλήλους. γνόντες δὲ οἵ ᾿4ργεῖοι 2 
καὶ ᾿4ϑηναῖοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ Κορινϑίων οἵ τε τῶν παρὰ βα- 

ἀδην 5. Ζ 1. 20. Αρ6511,1, 18, ὙΕ]. 
ππίθηῃ ὁ, 0, 

28, δειπνοῦντες --- ΟὁΠπ6 δ6- 
Βι᾿πητηί6 ΒοΖθί οἤπαηρ 468 ϑαθ)]οοίοϑ: 
6 ηη Π]8 ἢ πἰοῃί χὰ ΗΠ] 6 σ᾽ ΚΟ η 
ννᾶγθ. 

Ιν. 1. ἀφείϑη -- οἴϊδηθαν, νγοὶ! 
ἀϊ6 σιν Κυὶορ γα ρ σοοϊρηθίθ Χ8]}- 
γοβΖοὶΐ νϑυβίγ!οηθη να, ΠῖθΘ ἀδη)- 
ηδοῇῃϑί ουζᾶ ῃ! θη Βορ θ οί ίθη δ! !]6 ἢ 
ἀδῆοῦ ἴῃ ἀὰ5 Δαν 399, ἀπο- 
ϑνήσκοντας --- οπη πίομί οἰννα 
οἴη ίογσιι ρθη δυϊροβ Θαθβίαπιϊν Οὐ οΓ 

Αἀ]δοιῖν δι οἴ! ]}6η 1ϑί, 50. γΠ1158. ΠΊΔῊ 
4556 |06 ἃι5 ἑαυτῶν οὐρᾶμσθη. ππὰ 
οἷηθ Οοπβίνποιΐου να 2, 20 ἔπιπτον 
ἑκατέρων Δηποητηθη ; ψογδὰαῇ Διιοἢ ἴῃ 
ἀθηὶ ρϑΥΔ]]οΙεη ϑαίσζο ἀοΥ δρθηβδίΖ 
γοῦ αὐτοὺς ὑπ γώρας [πτί. --- 
τους δ αλλοῦυς -- 5. Ζὰ 1], 4, 
9. --- οἴ πλεῖστοι --- ἰγἰϊι α15 50- 
͵θοὺ βίαίύ 465. δὴ Αηΐδηρθ ρββθίζίθῃ 
οὗ Κορίνϑιοι οἴη, νοη ἀ6Πὶ 65. δἰπθὴ 
ΤΊΘΕΙ! Ὀ1Π46ι. 5. σὰ ΠῚ, ὅ, 19, --- βέλ- 
τιστοι --- 5. 2.1, 8, 12. 

2, οὗ -- μετεσχηκότες --- 5. 



ε 55 ΠῚ Ὁ Ὁ -" Ω᾿ 5 “ 

ὃ βεῖν ἐν τῇ ἀγορᾶι, ὥστε ἀποκτεῖναι. 

4 ἀδημονῆσαι τὰς ψυχὰς ἰδόντας τὴν ἀσέβειαν. 

102 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

σιλέως χρημάτων μετεσχηκότες καὶ οἵ τοῦ πολέμου αἰτιώτατοι 

γεγενημένοι ὡς εἰ μὴ ἐκποδὼν ποιήσοιντο τοὺς ἐπὶ τὴν εἰρήνην 
τετραμμένους, κινδυνεύσει πάλιν ἡ πόλις λακωνέσαι, οὕτω δὴ 
σφαγὰς ἐπεχείρουν ποιεῖσϑαι. καὶ πρῶτον μὲν τὸ πάντων 
ἀνοσιώτατον ἐβουλεύσαντο" οἵ μὲν γὰρ ἄλλοι, κἂν νόμῳ τις 
καταγνωσθῇ, οὐκ ἀποκχτιννύουσιν ἐν ἑορτῇ ἐκεῖνοι δ᾽ Εὐ- 
κλείων τὴν τελευταίαν προείλοντο, ὅτι πλείονας ἂν ὥοντο λα- 

ὡς δ᾽ ἐσημάνϑη οἷς εἴρητο 
οὗς ἔδει ἀποκτεῖναι, σπασάμενοι τὰ ξίφη ἔπαιον τὸν μέν τινα 
συνεστηκότα ἐν κύκλῳ, τὸν δὲ καϑήμενον, τὸν δέ τινα ἐν ϑεά- 
τρῷ, ἔστι δ᾽ ὃν καὶ κριτὴν καϑήμενον. ὡς δ᾽ ἐγνώσϑη τὸ 
πρᾶγμα, εὐϑὺς ἔφευγον οἱ βέλτιστοι, οἵ μὲν πρὸς τὰ ἀγάλματα 
τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ ϑεῶν. οἱ δ᾽ ἐπὶ τοὺς βωμούς" ἔνϑα δὴ οἵ 
ἀνοσιώτατοι καὶ παντάπασιν οὐδὲν νόμιμον φρονοῦντες, οἵ τε 
κελεύοντες καὶ οἱ πειϑόμενοι, ἔσφαττον καὶ πρὸς τοῖς ἱεροῖς" 
ὥστ᾽ ἐνίους καὶ τῶν οὐ τυπτομένων, νομίμων δ᾽ ἀνθρώπων, 

ἀποϑνήσκχουσι 
δ᾽ οὕτω τῶν μὲν πρεσβυτέρων πολλοί" μᾶλλον γὰρ ἔτυχον ἐν 
τῇ ἀγορᾷ ὄντες" οἱ δὲ νεώτεροι, ὑποπτεύσαντος Πασιμήλου τὶ 
μέλλον ἔσεσθαι, ἡσυχίαν ἔσχον ἐν τῷ Κρανείῳ. ὡς δὲ τῆς 

κραυγῆς ἤσϑοντο, καὶ φεύγοντές τινὲς ἐκ τοῦ πράγματος ἀφί- 
κοντὸ πρὸς αὐτοὺς, ἐκ τούτου ἀναδραμόντες κατὰ τὸν ᾽άκρο- 
κόρινϑον, προσβαλόντας μὲν ̓ Δργείους καὶ τοὺς ἄλλους ἀπε- 

ὅ χρούσαντο᾽ βουλευομένων δὲ τί χρὴ ποιεῖν, πέπτει τὸ κιόχρανον 
» , » ᾽ 3 

ἀπὸ τοῦ κίονος οὔτε σεισμοῦ οὔτε ἀνέμου γενομένου. καὶ 

-- ἀογ τὴϊν ἃηάθγθη ἱπὶ (ἰϑβρυδοῃθ 
ΖΒΑΠΙΠ]Θηβίδηα ; ἀθὴη 50160ῃ6 ατηρ- 

,. -- οὕτω δὴ --28. Ζυ [Π’ 
Εὐκλείων - Εδϑι δὲ 

"Ἄρτεμις Εὐκλεια. Νρ]. ῬΤΘΙΠΟΣ ρΎΊΘο ἢ. 

Μγιο!. Τ. 5.194. --- ὥστε --- 8. Ζι 
ΠῚ, 1, 10. 

8. τὸν μέν τινα -- τὰ ὁ μέν 
-- ὁ δέ νἱγᾷ ποοὶ εἴη τὲς πἰηζιρο- 
[ἄσι, ἀπ 4ἴ6 ῬΟΥΒ0ὴ 415 οἷπθ πη} 8- 
Βιτηπλΐθ. Ζσὶ θοΖϑιοῆπθη, 800} δηζΖα- 
ἀθαίθη, (55. ηἶἰοθν σογαθ οἷηθ οἷ τς 
Ζ60]η6 ῬουβῸη ρϑηηθίηί 86] ιΘαίϑρεθοϊοπα 
ἸΠΒΘΥΠῚ: Τὰ ἢ Οἢ ΘΥ, 5. ὅ, 14. Κγνορ, 
Πρ ν δ 35] ἔλεγον τοῦ Κύρου ὁ μέν 
τις τὴν σοφίαν, ὁ δὲ τὴν καρτε- 
ρίαν, ὁ δὲ τὴν πραότητα, ὁ δέ τις 
καὶ τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεϑος. ΥἹ, 
ι,.,1. -ε συνεστηκότα ἐν κύκλῳ 

ῬΘη νοὴ [βαΐθη, ἀϊθ 510}. ὉΠ ρου] θη, 
ἢ ΘΊ556} κύλλοι. ΔΏΔΒ, ρῥδο σύλ. 
λογοι ἐγίγνοντο καὶ τὐδκὴδι συνί- 
σταντο. -- κριτὴν --- αἷ8 Καηιρί- 
γον θοὶ ἀθν Αὐἰμγαιησ ἀον ἀνὰ- 
πδ 56 ῃ θη ΔΤ οιτκἄπηρἔο.. ῬΙοά. Χιν, δ0 
ἀγώνων ὄντων ἐν τῷ ϑεᾶτρῳ φό- 
νον ἐποίησαν, -- ἀδημονῆσαι 
56] 6 η 605 Δ ουΐ, 

4. μᾶλλον --- ἴον [αϑὲ ἴῃ 4πδη- 
ιἰαιἰνον Βοάἀοπίιηρ. -- ΤΠ ασεμ ἡλου 
-- 5. 87. -- ἍΚράνειον - οἴη 
Ὑηη51 1} τΪΐ οἰ θη ΟὙΡΥΘΒΒΘ δ ἴη 6 
νον Κουνίηιῃ. Ῥαυβᾶη, 11, 2, 4. 

ὅ, τοῦ κίονος π--᾿ 68 ἰδὲ πἰομί 

“ψῃ πο δΝ, νον μον συν ο, τ 

 φ 

πο Ἀπ Ρ πεὺ- 
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, ᾿ - 5 ΝΡ ἂν. δ Ν ’ Ἴ} ᾿ 

ϑυομένοις δὲ τοιαῦτα ἣν τὰ ἷερα ὡστε οὗ μαντεις ἔφασαν ἀμει- 
53 - Ἁ Ν -" Ὁ 

νον εἶναι καταβαίνειν ἐκ τοῦ χωρίου. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ὡς 

φευξόμενοι ἔξω τῆς Κορινϑίέας ἀπεχώρησαν ἐπεὶ δὲ καὶ οἵ 
ψελον αὐτοὺς ἔπειϑον καὶ μητέρες ἰοῦσαι καὶ ἀδελφοὶ, καὶ 

αὐτῶν δὲ τῶν ἐν δυνάμει ὄντων ἦσαν οἵ ὀμνύοντες ὑπι- 
σχνοῦντο μηδὲν χαλεπὸν αὐτοὺς πείσεσθαι. οὕτω δὴ ἀπῆλϑόν 

τινες οἴκαδε αὐτῶν. ὁρῶντες δὲ τοὺς τυραννεώοντας, αἰσϑα- 
νόμενοι, δὲ ἀφανιξομένην τὴν πόλιν διὰ τὸ καὶ ὄρους ἀνασπᾶ- 
σϑαι καὶ 4ργος ἀντὶ Κορένϑου τὴν τυ αὐτοῖς ὀνομάξεσϑαι, 

καὶ πολιτείας μὲν ἀναγκαξόμενοι τῆς ἐν άργει μετέχειν, ἧς 

οὐδὲν ἐδέοντο, ἕν δὲ τῇ πόλει μετοίκων ἔλαττον δυνάμενοι; 
ἐγένοντό τινες αὐτῶν οἵ ἐνόμισαν οὕτω μὲν ἀβίωτον εἶναι" 
πειρωμένους δὲ τὴν πατρίδα, ὥσπερ ἦν καὶ ἐξ ἀρχῆς, Κόριν- 

ϑον ποιῆσαι καὶ ἐλευϑέραν ἀποδεῖξαι καὶ τῶν μὲν μιαιφόνων 
᾿ 9 , ᾿ , ώ Ξ 3 κ , 

᾿καϑαραν, εὐνομίᾳ δὲ χρωμξενήν: ἄξιον εἶναι, εἰ μὲν δύναιντο 

καταπρᾶξαι ταῦτα, σωτῆρας γενέσϑαι τῆς πατρέδος., εἰ δὲ μὴ 
ῇ - ’ 2 » 3 

δύναιντο, τῶν γε καλλίστων καὶ μεγίστων ἀγαϑῶν ὀρεγομέ- 
9 ,ὔ - ΤΣ Ο’ Α “Ὡ 

νους ἀξιεπαινοτάτης τελευτῆς τυχεῖν. οὐτῶ δὴ ἐπιχειρεῖτον 
» , - ’ . , 
ἄνδρε δύο, Πασίμηλος τε καὶ ᾿Δλκιμένης διαδύντε διὰ χειμάρ- 

’ ᾿ » , ΄ [2] 

ρου συγγενέσθαι Πραξίτα τῷ “ακεδαιμονίων πολεμαρχῷ : ος 
’ Α - - »" -" 5 

ἐτύγχανε μετὰ τῆς ἑαυτοῦ μόρας φρουρῶν ἐν Σικυῶνι, καὶ εἶπον 
δ, 35. δ᾿ Ἔ; Ἂ θυ ΤΥ , 
ὁτι δύναιντ᾽ ἂν παρασχεῖν αὐτῷ εἴσοδον εἰς τὰ κατατείνοντα 

. τ ν “2 

ἐπὶ “έχαϊον τείχη. ὁ δὲ καὶ πρόσϑεν γιγνώσκων τὼ ἄνδρε ἀξιο- 
", 3 

πέστω ὄντε, ἐπίστευσε, καὶ διαπραξάμενος ὥστε καὶ τὴν ἀπιέναι 
μέλλουσαν ἐκ Σικυῶνος μόραν καταμεῖναι, ἔπραττε τὴν εἶσο- 

ΚΙαν, σὰ ΘΙ οΠθῖὴ ζνγθοῖτε θυ ΑὙΕΪΚῸ] Ιλ θ᾽ 6ῃ ᾿δίιίοη, ΨΩ]. ΝΙΙ, 4, 88, -- 
βίθ ηΐ, ὑγθηη πίον οἰνγα οἰ πθ Ὀ ΘΒ λτηΐο ἀβί τον --- 5. δὰ 1, 3. δ0. 
Βἄυ!6. δὰ ἦδποῦ Βαγρ 50] θομίο ὃ 7, Πέχαιον -- ἀϊδ δὴ Κουίηιμὶ- 
κίων δοπδηηί σγαγάθ. ΟΠ ποῖ ἀοΥ γοὺ- 5016} δ οΥθΌΒΘη σοίθρθηθ Ἡαξοπβίδαί 
τη Ποία ἀπό του κίοτος. --- ἰοῦσαι νοπ Κουνίΐηι, 12 διδάϊθη νοη ἀργβοί- 

-- 5. Ζὺ 8, ὅ. θ6η οηίΐογηΐ ἀπᾷ τηἱί ἀθυβ θη. ἀατο ἢ 
θ. ἀφανιξομένην τὴν πόλιν ΜαποΙΒΟΠΘΗΚΟΙ νϑυθαηάθη, νῖρ ἀον Ρ οἷ- 

-- 4855 αἷθ Βεο!ϑίᾶπαϊρκοῖν Κουΐπίη8. ταθθῖβ τηϊύ ΔΙ] ἀπ ΝΙβἄα γτηϊζ Ν]6- 

815 δίδαί σὰ Ογαηάθ ρἵπρ, --- 4ργος σῴγα, Υρ]. 8 18 τὰ μακρὰ τείχη τῶν 
-- ὀνομάξεσθϑαι -- θιοά. ΧΙΝ, 92 Χορινϑίων. -- διαπραξάμενος 
τὴν πόλιν ἐξιδιοποιησάμε νοι τὴν οστε --- σονγο ]10}} τ 46 πὶ Ὀ] 0556} 
Κορινϑίων χώραν ᾿φ“ργείων ἐποίη- ΤΠ ν σοϊθυπᾶδη; ἀνθ 75 
σαν. Αδβομίῃ. Τραρρο8, 119 ἀπήγ- 2, 0; 3, 12; πῖν΄ ὥστε ἀπο} ἀπ88. 
γελλον ὅτι τὰς Θήβας Βοιωτίαν δέ. ΤΡ, Ὡ; 53, Κγτορ. Ἴ,4,9. ΝΕ]. ἄθεν 
καιον ἡγούμην ξέναι καὶ μὴ τὴν συμπράττειν 7159} 18; καταπράτ- 
Βοιωτίαν Θήβας. --- ῆ ς οὐδὲν τειν ὙΠ ΡΤ. ποιξῖον!, ὅ, Ἃ: 
ἐδέοντο --- πδοὴ ἐδ βἷ6 Κοὶη γεῖ- πράττειν ἽΝ ῦ, δ. 

θ 

γ 
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8 δον. ἐπεὶ δὲ τὼ ἄνδρε καὶ κατὰ τύχην καὶ κατ᾽ ἐπιμέλειαν 
ἐγενέσϑην φύλακε κατὰ τὰς πύλας ταύτας ἔνϑαπερ τὸ τρό- 

παιον ἕστηκεν, οὕτω δὴ ἔχων ὁ Πραξίτας ἔρχεται τήν τε μό- 
, ἰχὰ ΄ , 

ραν καὶ Σικυωνίους καὶ Κορινϑέων ὅσοι φυγάδες ἐτύγχανον 

ὄντες. ἐπεὶ δ᾽ ἣν πρὸς ταῖς πύλαις, φοβούμενος τὴν εἴσοδον, 
ἐβουλήϑη τῶν πιστῶν ἄνδρα εἰσπέμψαι σκεψόμενον τὰ ἔνδον. 

ι . , χ" Υ ΤῊ ς » 3 , “ ς 
τῶ δὲ εἰσηγαγέτην καὶ οὑὐτῶς ἁπλῶς ἀπεδειξάτην ὥστε ὁ εἰσελ- 

9 ϑὼν ἐξήγγειλε πάντα εἶναι ἀδόλως οἷάπερ ἐλεγέτην. ἐκ τούτου 
3 , ς με ᾿ Γ - » 2 ὩΣ. , 

δ᾽ εἰσέρχεται. ὡς δὲ πολὺ διεχοντῶν τῶι του ας ἀλληλῶν 

παραταττόμενοι ὀλίγοι ἑαυτοῖς ἔδοξαν εἶναι, σταύρωμα τ᾽ 
ς - 

ἐποιήσαντο καὶ τάφρον οἵαν ἐδύναντο πρὸ αὑτῶν, ἕως δὴ οἵ 
σύμμαχοι αὐτοῖς βοηϑήσοιεν. ἣν δὲ καὶ ὕπισϑεν αὐτῶν ἐν τῷ 

» 3 » ἂ - 

λιμένι Βοιωτῶν φυλακή. τὴν μὲν οὖν ἐπὶ τῇ νυκτὶ ἡ εἰσὴλ- 
᾿; »Ὕ εξ ᾿ χὰ 

ϑον ἡμέραν ἄμαχοι διήγαγον τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἧκον οἵ 4ργεῖοι 
πασσυδίᾳ βοηϑοῦντες" καὶ εὑρόντες τεταγμένους “ακεδαιμο- 

νίους μὲν ἐπὶ τῷ δεξιῷ ἑαυτῶν, Σικυωνίους δὲ ἐχομένους, 
Κορινϑίων δὲ τοὺς φυγάδας ὡς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν πρὸς 
τῷ ἑῴῳ τείχει, ἀντιτάττονται ἐχόμενοι τοῦ ἑῴου τείχους οἵ 

ἢ ρος ᾽ 
περὶ Ἰφικράτην μισϑοφόροι, πρὸς δὲ τούτοις ᾿4ργεῖοι᾽" εὐώ- 

ιΙῦνυμον δ᾽ εἶχον αὐτοῖς Κορίνϑιοι οἵ ἐκ τῆς πόλεως. καταφρο- 
, ᾿ -»" 7, 2 Α ᾿ , ᾿ , Ἂ Ν 

νήσαντες δὲ τῷ πληϑει εὐϑυς ἐχώρουν" καὶ τοὺς μὲν Σικυω- 
, Ν 

νίους ἐκράτησαν καὶ διασπάσαντες τὸ σταύρωμα ἐδέωκον ἐπὶ 
, .Ἁ 3 “ἢ Α 3 » 9 , , 

ϑαλατταν. καὶ ἐκεῖ πολλοὺς αὐτῶν ἀπέκτειναν. Πασίμαχος 
, 3 ᾿ ς ὰ 

δὲ ὁ ἱππαρμοστὴς., ἔχων ἱππέας οὐ πολλοὺς, ὡς ἑώρα τοὺς Σὶ- 
, 2 εὖ ᾿Ὶ 

κυωνίους πιεζομένους, καταδήσας ἀπὸ δένδρων τοὺς ἵππους, 
-» »- - » 

καὶ ἀφελόμενος τὰς ἀσπίδας αὐτῶν, μετὰ τῶν ἐϑελοντῶν ἤει 

8: τὸἍ ἐροπαινον.-- κ. Ὁ, 29. -- 
φυγάδες --- Νδοῖ Πίοάον ΧΙΨ, 860 
ννΆΓΘῚ Π80}} ἀοπη 66 δι πηΐθη Ατ- 
βϑίαηαο 00 Μἄηηθυ δὰ Κουϊπιἢ ἴῃ ἀἷθ6 
ΨοΥθαη Πρ σΘρ Πρ 6 : ΧΘΠΟΡΠΙΟη οὺ- 
ννάππι 8 Ὁ ἀογοηῃ 180. Πιν Αυ[οηΐ- 
ΠΑ] βουύ γὰγ ἤδῸ ἢ} ὅ, 109. ψῸ}} Β΄ νοι. 

9. ἑαυτῶν --- Κατ ΠΔΟἢ (6. δη- 
δοροθοηθὴ Αἰ βίο! πη ππῦ ἀπ αἷ6 
ΤιαἸκοα ἄπηοηϊον πη ΠΡ ν ον θίθὴ 
σοθη; ἀἄθπη 4 ἐϊθ ἰΙδηροη Μδιιθυι 
ἀϊο ΒΙομίαπηρ νοὶ Νογάθη πδο]ι διά 6 
πάθη, ἀἷθ Εγοηΐ ἄθὺ 1 αἸκο ἃ πη οἶον 
ΠᾺΡ ΠδΔΟῸὴ 5., αἴθ ἀν ΑΥρῖνϑυ η80]} 
Ν, ρουϊολίοὶ βϑῖη Κη, 50 ΠΟΘ] ΠΟ αἰδ 

ΓαἸκοἀ ἄγη οἶ ἄθη γθομίθη ΕἸ ἄρ 6] ἃπ 
ἄθυ ννϑϑί θη Μαποῦ, αἰ Μίιίθ αἷθ 
ΒΙΚΥΟΠΐΟΓ, ἀδη Πηκοη ΕἸ ρ 6] 8 ἀοΥ 
δβιΠοθη απο αἷθ κου ΐβοῆθη 
ΕἸ ἀμ ηρο. οἷη; ννᾶμτοπά θοὶ θη) 
ἀὐρηον ἀϊθ Κουϊηίμοῦ ἄθη ᾿ἰμ]κθη ΕἸ - 
661, ἀἴὸ Ανρίνου ἀἰθ Μίιθ, ἀἰθ ΑἰΠ6- 
πον ἄθη τρομίθη ΕἸὔροΙ Ὀϊ46η. -- 
᾿Ιφικράτην --- Ἰρ!κναῖθ5 αἰ5 ΑἸ θῃ, 
᾿αι6. ἀὰ5 δό! ἀπ υ θ ον, πὶϊὶ ἀθη 6. βίο ἢ 
ἴῃ. Κουϊηι θοαπα,, νοὶ Κοποὴ ἴθου- 
ΠΟΠΊ}}161). 

10. ἐπὶ ϑάλατταν --- ἴῃ ἀδν 
ΒΙἸΟμαηρ᾽, νῸ ἀἃ5 ΜΘοΡ γᾶν, 8150 80} 
ΙΘομαθοὴ Πἰπ, -- τὰς ἀσπίδας 
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ἐναντίον τοῖς ᾿“ργείοις. ὁ δὲ ᾿4ργεῖοι ὁρῶντες τὰ σίγμα τὰ 
ἐπὶ τῶν ἀσπίδων, ὡς Σικυωνίους οὐδὲν ἐφοβοῦντο. ἔνϑα δὴ 
λέγεται εἰπὼν ὁ Πασίμαχος Ναὶ τὼ σιὼ, ᾿Αργεῖοι, ψεύσει ὑμὲ 
τὰ σίγμα ταῦτα, χωρεῖν ὁμόσε᾽ καὶ οὕτω μαχόμενος μετ᾽ ὀλί- 

» 3 

γῶν πρὸς πολλοὺς ἀποϑνήσκει καὶ ἄλλοι τῶν περὶ αὐτόν. οἵ 
,’ ὔ - , » Α 3 ξ Ἁ 

μέντοι φυγάδες τῶν ΠΡΟ ΜΗΝ εἰ ΘΕΡΕΙΝΕΕ δε κα αὐτους 

διέδυσαν ἄνω, καὶ ἐγένοντο ἐγγὺς τοῦ περὶ τὸ ἄστυ πύκλου᾽ 
οἱ δ᾽ αὖ “ακεδαιμόνιοι ὡς ἤσϑοντο κρατούμενα τὰ κατὰ τοὺς 
Σικυωνίους, βοηϑοῦσιν ἐξελθόντες, ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὸ 

" , 

σταύρωμα. οἵ γε μὴν ᾽Ζ4ργεῖοι ἐπεὶ ἤκουσαν ὄπισϑεν ὄντας 
Ἁ , ’ ἤ ’ 9 -“΄ 

τοὺς “ακεδαιμονίους, στραφέντες δρόμῳ πάλιν ἐκ τοῦ σταυ- 
, "ν᾿ »Ἥ 

ρώματος ἐξέπιπτον. καὶ οἱ μὲν ἐν δεξιᾷ ἔσχατοι αὐτῶν παιό- 
δ » 3 

μενοι εἰς τὰ γυμνὰ ὑπὸ τῶν “ακεδαιμονίων ἀπέϑνησκον. οὗ 
δὲ πρὸς τῷ τείχει ἀϑρόοι σὺν πολλῷ ὄχλῳ πρὸς τὴν πόλιν 

ἀπεχώρουν. ὡς δ᾽ ἐνέτυχον τοῖς φυγάσι τῶν Κορινϑίων, καὶ 
ἔγνωσαν πολεμίους ὄντας, ἀπέκλιναν πάλιν. ἐνταῦϑα μέντοι 

οἵ μὲν κατὰ τὰς κλίμακας ἀναβαίνοντες ἤλλοντο κατὰ τοῦ τεί- 
χους καὶ διεφϑείροντο, οἵ δὲ περὶ τὰς κλίμακας ὠϑούμενοι καὶ 
παιόμενοι ἀπέϑνησκον, οἱ δὲ καὶ καταπατούμενοι ὑπ᾽ ἀλλή- 
λῶν ἀπεπνίγοντο. οἵ δὲ “ακεδαιμόνιοι οὐκ ἠπόρουν τένα ἀπο- 
κτείνοιεν᾽" ἔδωκε γὰρ τότε γε ὁ ϑεὸς αὐτοῖς ἔργον οἷον οὐδ᾽ 
εὔξαντό ποτ᾽ ἄν. τὸ γὰρ ἐγχειρισϑῆναι αὐτοῖς πολεμίων πλῆ- 
ϑος πεφοβημένον., ἐκπεπληγμένον, τὰ γυμνὰ παρέχον, ἐπὶ τὸ 

αὐτῶν -- 808146. ἀθγ. ΠΙΘμοπ θη 
ΟὐοΥ ροἰδαίοίθη Θ᾽ ΚΥΟΠΪΟΥ, ΕὟῪ ΠΔΠΠῚ 
ἀἸθβθθθη, νγϑὶ] αἀἰ6 Βοίίογοὶ ἐν οο- 
νυ 110} Ἰκοῖηθ 56 }114 6 ἔμ ῃγί6. ΨρΊ. 
Ι, 4,24. --- τὰ σίγμα --- Βυομρία- 
ΜΝ αηἀ δηάτα ΑρζΖοίομθη δα ἤθη 
ΘΟ Πάθη ννογάθη δον ογνᾷῃηί. Ὑρ], 
ΨΗ, δ, 20. ᾿ίθβο Ζϑίο θη 5016 οἷπθ 
Εγῆπάμηρ; ἀον ΚΑΡΙΘΓ βϑίῃ. Ἠδγοά. 1, 
171, - τὼ σιὼ --- ἸαΚοπίβοἢ βίδιί 
τὼ ϑεώ. (ειηεϊηί βἰμα Καβίου ἀπά 
ΡΟ αΧ, δὶ ἀθηοη ἀἴ6 1,ΑἸκοα ἃ πη ἢ Ϊ 
πᾶυβρ' ΞΟ ογθη. 6]. ΑμδΌ, ὟἹ, θ, 
84: ΝΙ,, θ, 99. -- ὑμὲ -- ἀουίβοι 
ΞΞ ὑμᾶς. 

11. τοὺς καϑ᾽ αὑτοὺς -- αἱ. 
αἴθ ϑδ! ΠΥ ἀ65 Τρμἰκναίοβ. --- τοῦ 
περὶ τὸ ἄστυ κύκλου --- Οἴξηθαν 
αἴα Βἰηριηδθον ἀον ϑίδαί; βοηϑί ἅπῸ0 ἢ 

ΒΘ ρ Υ Πσβ οΥΚθ, α16 ΠῚ οἷπθ διδαίύ 
Βοζορθη βἰπά, 8. ἜΣ 8, 22. -- ἐξ- 
ελϑόντες -- σταύρωμα -- ϑϊ16 
ἅπάοθυη ἴῃγο ΕὙΟη 800 ἀ6Υ δβι! 1.0 6 
ΜδτοΡ ἢἷπ, ἰπά θη 5[6. Ζ: 9] 1 0) Π 80} 
ἄσπι Οδηίγιιπη νου υ οκθη., 50 ἀ855 αἴθ 
Βῖ0 ἢ). 6᾽]Π1ρ Ζινο κι πθ πάθη ΑὙρῖνον 
ἴἤγθη ες ψυνίβομθη ἱππθὴ ὑπ ἀδΥ 
Μϑιιοῦ, 8η 646 5ί6||6, νγὸ α16 Κοτῖη- 
{π|5όμθη ΕἸ οἰ σα. οοβίαμ θη ἢαίίθη, 
ΠΟΙΠΊΘη Πηΐδ5θη, ππα 80 ἴἤγθ γθο ίθ 
ΕΊΔΉΚΘ, νο αἷθ Βοϊάδίοπ ἈΠΟ ΘΒΟΠ αι Ζί 
βἰη4, ἀθη Εεϊπάθη ἀδγθίβίθῃ. --- κατὰ 
τὰς κλίμακας α΄Θ. ΤΥΘΡρΘηῃ, 
ΘΙ 6 νὸη ἰπηθη δῇ αἷθ Μδιιθγη 
βιηγίθη. -- κατὰ τοῦ τείχους -- 
ηδη 10 ὩΔῸὴ 46ηῚ ΔιΊ556 ΥΠ8}0 (ΘΓ 
ΜδιιΟΥΠ βεΙθβθπθη Ἀδιιη1. 

12. οἷον οὐδ᾽ εὔξαντό ποτ᾽ 

11 

12 
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μάχεσϑαι οὐδένα τρεπόμενον. εἰς δὲ τὸ ἀπόλλυσϑαι πάντας 
πάντα ὑπηρετοῦντας, πῶς οὐκ ἄν τις ϑεῖον ἡγήσαιτο; τότε 
γοῦν οὕτως ἐν ὀλίγῳ πολλοὶ ἔπεσον ὥστε εἰϑισμένοι ὁρᾶν οἵ 
ἄνϑρωποι σωροὺς σίτου. ξύλων, λίϑων, τότε ἐθεάσαντο σω- 
ροὺς νεχρῶν. ἀπέϑανον δὲ καὶ οἵ ἐν τῷ λιμένι τῶν Βοιωτῶν 
φύλακες. οἱ μὲν ἐπὶ τῶν τειχῶν. οἵ δὲ ἐπὶ τὰ τέγη τῶν νεωσ- 

ι8οίκων ἀναβάντες. μετὰ μὲν τοίνυν τοῦτο οἵ μὲν Κορένϑιοι 
καὶ ᾿Δργεῖοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπήγοντο, οἱ δὲ σύμ- 
μαχοι τῶν “ακεδαιμονίων ἐβοήϑουν. ἐπεὶ δὲ ᾿ἠϑροίσϑησαν, 
ἔγνω Πραξίτας πρῶτον μὲν τῶν τειχῶν καϑελεῖν ὥστε δίοδον 
στρατοπέδῳ ἱκανὴν εἶναι, ἔπειτα ἀναλαβὼν τὸ στράτευμα ἦγε 
τὴν ἐπὶ Μέγαρα, καὶ αἱρεῖ προσβαλὼν πρῶτον μὲν Σιδοῦντα, 
ἔπειτα δὲ Κρομμυῶνα. καὶ ἐν τούτοις τοῖς τείχεσι καταστήσας 
φρουροὺς τοὔμπαλιν ἐπορεύετο᾽ καὶ τειχίσας Ἐπιεικίαν, ἵνα 
φρούριον εἴη πρὸ τῆς φιλίας τοῖς συμμάχοις, οὕτω διαφῆκε τὸ 
στράτευμα, καὶ αὐτὸς τὴν ἐπὶ “ακεδαίμονα ἀπεχώρει. 

Ἔκ δὲ τούτου στρατιαὶ μὲν μεγάλαι ἑκατέρων διεπέπαυντο. 
φρουροὺς δὲ πέμπουσαι αἵ πόλεις. αἷ μὲν εἰς Κόρινϑον, αἱ δὲ 
εἰς Σικυῶνα, ἐφύλαττον τὰ τείχη" μισϑοφόρους γε μὴν ἕκά- 
τεροι ἔχοντες διὰ τούτων ἐρρωμένως ἐπολέμουν. 

Ἔνϑα δὴ καὶ Ἰφικράτης εἰς Φλιοῦντα ἐμβαλὼν καὶ ἐνεδρευ- 
σάμενος. ὀλίγοις δὲ λεηλατῶν, βοηϑησάντων τῶν ἐκ τῆς πό- 
λεως ἀφυλάκτως, ἀπέκτεινε τοσούτους ὥστε καὶ τοὺς “ακε- 

δαιμονίους πρόσϑεν οὐ δεχόμενοι εἰς τὸ τεῖχος οἵ Φλιάσιοι, 
φοβούμενοι μὴ τοὺς φάσκοντας ἐπὶ λακωνισμῷ φεύγειν κατά- 
γοιεν, τότε οὕτω κατεπλάγησαν τοὺς ἐκ Κορίνϑου ὥστε μετε- 

14 

ιἰὃ 

- 

ἄν --- ννἱἷθ 816. 65. ποΙηΔ 5 “ι Μἄη- 14. στρατιαὶ --- 5ἰπά 6 Ὶ ἀἷθ 
ΒοΠθὴ ροναϑί ἰιδιιθη. --- οὐδένα ἃι5 Βύγρογη ἄθὺ Ηοϊπιαὶ ρϑοι! ἀθίθη 
τρεπόμενον .-- πάντας ---ὑπη- ἤθογθ, ἰπὶ ἀδροηβαίς Ζιὶ ἄθὴ μισϑο- 
ρετοῦντας --- ἴῃ ἔγοῖον Οοηδίνγποιϊοη φόροις, αἷθ ἀδηιδ]8 ζυθγϑὶ ἴῃ Οτῖο- 
δἃη (5 Βυρθίαηιϊϊν πλῆϑος δηρθ- οΠπθη!απα ΔΙ σϑηηθίη ἀθ]16 ἢ νυαλά θη, τιηὶ 
80} [0556η. θᾳ]ὰ αἰ Βάνγρθινηθουιβ. βρη δὰ νϑὺ- 

18. τῶν τειχῶν --- ραγιἶνον α66- ἀνάηρσοη. 
ηθιϊν Οἷπθ οἷἢ ΠἰηΖιςοῇϊ ρθβ. τὰ ὉΠ 
οἴ ποθὴ ἘΠΡΘϑἐϊπηηίθη Τ]161}} 465 (ἀη Ζθὴ 

εἰς Φλιοῦντα --- ἴῃ ἀΔ5 66- 
ΡΠ ιΡ, Υ 6]. Ὡς. ΨΑς δ 

15. 
1οι νοὴ 

Ζὰ ὈΘΖϑίομηθη. Γρὶ. Π, 8, 14; Π|, 25 ὡς δ᾽ ἐγένοντο ἐν Θήβαις ἐστρα- 
1,, ἀν ν,ν, 30. Σ ΕἸ πο 3 φοιξρδ εὐ δον ταν ἔξω τῆς πόλεως. ὙΠ, 
ὃ, 7; 1|,.4; 18..-..3- Σιδοῦρς πᾶ 2, 4. --- ὑλέίγοιδ,  - πἰ θοι 
Κρ ομμυών Δη ἄον ϑιιάβοιιο 5. σ᾿ϑπ, οἢπο σύν νῖθ οἵϊ θεῖ τ ἄν ὶ- 
[βι}}1π08 ; Ἐπιεικίαν 5. 2, 14. --- 56ῃθ Αὐυδανἤοϊκοη. --- καὶ --- δὲ- 
τοὔμπαλιν -- 8. τὰ ΠΠ], 4, 12. χόμενοι --- ον 5] εἴ ἢ τε καέπερ. 
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πέμψαντό τε τοὺς Μακεδαιμονίους, καὶ τὴν πόλιν καὶ τὴν 
ἄκραν φυλάττειν αὐτοῖς παρέδωκαν. οἵ μέντοι “ακεδαιμόνιοι, 
καίπερ εὐνοϊκῶς ἔχοντες τοῖς φυγάσιν, ὅσον χρόνον εἶχον αὖ- 
τῶν τὴν πόλιν, οὐδ᾽ ἐμνήσθησαν παντάπασι περὶ καϑόδου 
φυγάδων, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀναϑαρρῆσαι ἐδόκει ἡ πόλις, ἐξῆλϑον καὶ 

Ἁ ’ 

τὴν πόλιν καὶ τοὺς νόμους παραδόντες οἵανπερ καὶ παρέλαβον.γ 
οἵ δ᾽ αὖ περὶ τὸν Ἰφικράτην πολλαχόσε καὶ τῆς ̓ ἀρκαδίας ἐμ- 
βαλόντες ἐλεηλάτουν τε καὶ προσέβαλλον πρὸς τὰ τείχη" ἔξω 
γὰρ οἱ τῶν ᾿Δρκάδων ὁπλῖται παντάπασιν οὐκ ἀντεξήεσαν᾽ 
οὕτω τοὺς πελταστὰς ἐπεφόβηντο. τοὺς μέντοι “ακεδαιμο- 
νέους οὕτως αὖ οἱ πελτασταὶ ὥκνουν ὡς ἐντὸς ἀκοντίσματος 

οὐ προσήεσαν τοῖς ὁπλίταις ἤδη γάρ ποτε καὶ ἐκ τοσούτου 
διώξαντες οἵ νεώτεροι τῶν “ακεδαιμονίων ἑλόντες ἀπέκτειναν 

τινας αὐτῶν. καταφρονοῦντες δὲ οἵ “ακεδαιμόνιοι τῶν πελτα- 
στῶν, ἔτι μᾶλλον τῶν ἑαυτῶν συμμάχων κατεφρόνουν" καὶ 
γὰρ οἵ Μαντινεῖς βοηϑήσαντές ποτε ἐπεκδραμόντες πελτασταῖς 

ἐκ τοῦ ἐπὶ “έχαιον τείνοντος τείχους, ἀκοντιξόμενοι ἐνέκλινάν 
τε καὶ ἀπέϑανόν τινες αὐτῶν φεύγοντες" ὥστε οἵ μὲν Δακε- 
δαιμόνιοι καὶ ἐπισκώπτειν ἐτόλμων ὡς οἵ σύμμαχοι φοβοῖντο 
τοὺς πελταστὰς ὥσπερ μορμόνας. παιδάρια. αὐτοὶ δ᾽ ἐκ τοῦ 
“εχαίου ὁρμώμενοι σὺν μόρᾳ καὶ τοῖς Κορινϑίων φυγάσι κύ- 
κλῳ περὶ τὸ ἄστυ τῶν Κορινϑίων ἐστρατοπεδεύοντο᾽ οἵ δ᾽ αὖ 

᾿Αϑηναῖοι φοβούμενοι τὴν δώμην τῶν “ακεδαιμονίων, μὴ ἐπεὶ 
τὰ μαχρὰ τείχη τῶν Κορινϑέων διήρητο, ἔλϑοιεν ἐπὶ σφᾶς, 
ἡγήσαντο κράτιστον εἶναι ἀνατειχίσαι τὰ διῃρημένα ὑπὸ Πρα- 
ξίτα τείχη. καὶ ἐλθόντες πανδημεὶ μετὰ λιϑολόγων καὶ τεκτό- 
νῶν τὸ μὲν πρὸς Σικυῶνος καὶ πρὸς ἑσπέρας ἐν ὀλίγαις ἡμέραις 

ὙρΊ. ΠΙ, ὅ, 2. -- τὴν τ ἢ τ-- ἐκ τοσούτου -- 808 50 Θ,ΓΌΒΒΟΡ 
τὴν ποῦς ὀρ τα  ὙΙ; 1, Επιογμπηρ. Ὑ6]. ὅ, 1 Υ᾽, 4, 40; 

16. οὗ περὶ τὸν ἘΛΑΘΩΣ ΘΙ ἡ ἐκ πολλοῦ ΥἹΙ], “ἃ, ι5 
- Ὀῖ6 ἴῃ Κουίηι ἢ βἰδιϊοπίθυίθη 5614- 11. ἐκ - τεήχους --- 5. Ζζὰ 877. 
ΠΟΙ, -- τοὺς πελταστὰς --- Ῥϊεδα ᾿18, τὰ -- διήρητο -- 5. ὃ 18. 
ΤΡυρροηρ αἰ πο, νΘηΠρ ΘΟ. βοΐοὴ Ὀϊθ Εαγομί ἀοΥ ΑἰΠΘηΘΡ οὐ] ᾶνι 810} 
ἐγ μον σον ἈΘΉ]ΠΟἢ, (5.1, 2, 1) Παίια ἀδύδιβ, 4888 ἀἰθ ἰδησθη Μϑιθιη νοη 
ἀγχοῦ Πρ Κύδίθβ οἴη νϑυθθβϑορίθ Β6- Κουϊπίῃ οἰηθη νγθβθη θη ΤῊ61] ἀον 
νη ηρ ΘΥ ἢ] 6), ἀαΓΟἢ 6] 606 516, Γἰηΐθη ὈΙΔοθίθη, ἀἷθ θη [5{Π|ΠΠ|08 
Ἰοϊομίου θυ Θο οἢ 418 ἀἰ6 Ηορ! θη, ππὰ δ βοῆς Ποὺ βᾶρὶ Χοϑπορῇ, Αρ88. 
ΒοῦνγοΥου θονγα ποι 415 ἀἴ6 ψελοί, νοῦ 2, 17 γνοηὶ ΑβΟΒΙΙδ08 815 ΘΓ αἴθ88 
ΠῸΠ ἃ Ο,Ό586 Βραθαίιηρ δΡἢϊθ]ι. 5. Μδιθῦη ΠΆΠΠῚ: ἀναπετάσας τῆς Π:ε- 
Ὀίοάον ΧΥ͂, 44. Νεροβ Ιρῃΐον, 2, --- λοποννήσου τὰς πύλας. 

16 

18 
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πάνυ καλὸν ἐξετείχισαν, τὸ δὲ ἑῷον μᾶλλον καϑ᾽ ἡσυχίαν 
ἐτείχιζον. 

᾽ 

Οἱ δ᾽ αὖ “Πακεδαιμόνιοι ἐνθυμηϑέντες τοὺς ᾿4ργείους τὰ 
, ς - ΄ 

μὲν οἴκοι καρπουμένους., ἡδομένους δὲ τῷ πολέμῳ, στρατεύ- 
3 3 3 ᾿, ς ἴω Ἷ -» 

ουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς. ᾿4γησίλαος δὲ ηγεῖτο, καὶ δῃώσας πᾶσαν 
αὐτῶν τὴν χώραν, εὐϑὺς ἐκεῖϑεν ὑπερβαλὼν κατὰ Τενέαν 

εἰς Κόρινϑον αἵρεῖ τὰ ἀνοικοδομηϑέντα ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων 
΄, ’ Χ , - Εν . ΄ ν ΄ 

τείχη. παρεγένετο δὲ αὐτῷ καὶ αδελφος Τελευτίας κατὰ ϑα- 

λατταν, ἔχων τριήρεις περὶ δώδεκα᾽ ὥστε μακαρίζξεσϑαι αὐ- 
ν᾿ “ -" ξ “" 

τῶν τὴν μητέρα, ὅτι τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὧν ἔτεκεν ὁ μὲν κατὰ γῆν 
τὰ τείχη τῶν πολεμίων. ὁ δὲ κατὰ ϑάλατταν τὰς ναῦς καὶ τὰ 
νεώρια ἥρηκε. καὶ τότε μὲν ταῦτα πράξας ὁ ̓ Ζγησίλαος τό τε 
τῶν συμμάχων στράτευμα διῆκε καὶ τὸ πολιτικὸν οἴκαδε ἀπή- 
γαγεν. 

3 κ ’ 3 , - ͵ 
Εκ δὲ τουτου “ακεδαιμόνιοι ἀκουσαντες τῶν φευγόντων 

ὅτι οἱ ἐν τῇ πόλει πάντα μὲν τὰ βοσκήματα ἔχοιεν καὶ σώξοιντο 
2 - Ν ᾿ , Ἃ Ὑ ΄ 
ἕν τῷ Πειραίῳ, πολλοὶ δὲ τρέφοιντο ΟΝ τὸ ἀρ ρινερνμν 

πάλιν εἰς τὴν Κόρινϑον, .Ἵγησιλάου καὶ τότε ἡγουμένου. καὶ 

πρῶτον μὲν ἦλϑεν εἰς ᾿Ισϑμόν᾽ καὶ γὰρ ἦν ὁ μὴν ἕν ᾧ ̓Ισϑμια 

γίγνεται, καὶ οἵ᾽ 4ργεῖοι αὐτοῦ ἐτύγχανον τότε ποιοῦντες τὴν 
΄ Ἂν μν ς “- ς ϑυσίαν τῷ Ποσειδῶνι, ὡς [ἄργους τῆς Κορένϑου ὄντος. ὡς δ᾽ 

10ὥἩ Τενέαν -- αὐ ἄθηι ερα πιϑιαηά, 4855 πδο]} Αϑδϑὶ!, 2, 18 ἀΐὸ 
ΟΠ ἀγλμον ΑΔ Κουϊηΐῃ, [6 υῖρθὴ5 Βδοίεν. ἀουίῃϊη νοὴ Κγθαβὶθ ἃ15. ρ6- 
5.6} Αρ65. 2, 17 βίαιὶ ἀἴ6568 ΝΆΠΙΘΠΒ Ιδηρίθη. Εβ ἰδέ 150 πίοῃί πλ1ΐ ἀθ ΠῚ 
κατὰ τὰ στεν, ἴη ἄθη Βύομογη 7) ὲ- θυ. ζὰ ν ΘΕ ΟΠ Β6]ὴ, ἄθῃ ΤΠπκγά. ΝῊΙ, 
γέαν. --- τὰ νεώρια --- 85 βομοίην 10. βϑβοῃγεῖθι: ὁ Πειραιὸς τῆς Κο: 
ἀδηη8}8 ογϑίύ [Θομοη σἂηζ ἴῃ αἷθ ρινϑίας ἐστὶ λιμὴν ἔρημος καὶ ἔσχα- 
Ηδηάθ ἀδν [κε ἄπιοηϊον ΒΘ ΘἸΚΟΠΙ 6 ἢ τος πρὸς τὰ μεϑόρια τῆς ᾿Ἐπιδαυ- 
σὰ 86η. -- τὸ -- ἀπήγαγεν --- ρίας, ΖΌΙηΑ]. ἀα αἴο Ναπθη τὸ Πεέ- 
ΜΠ Υ ΒΟ δἰ Ὠ]10]}. 5 ἢ] 1οϑδὲ ἀδπῖ ἄον ρατὸν ἀπ ὁ Πειραιὸς γεογβοιϊθάθη 
Βοιάζιιρ 465. δαῃγθ8 998, Ιδαίο, {Π0Ρυῖρθη5. 80] θη: 68. πδῸἢ 

Υ. 1. ἐν τῇ πόλει -- ἃ. '. ἴῃ Αρ68. ἃ, ἃ. 0. πᾶν δὲ τὸ Πείραιον 
Κουίηιῃ, --- Πειραΐίῳ -- τἰεὲν Νὰ- σπείροντας καὶ καρπουμένους ηἴο ι 
ἤθη τὸ Πείραιον [ὩπΠγία νυ ἢ οῖη- οἵη δἰηζθίηθν Οὐ, βοπάθυῃ οἷη ϑιίυῖοι 
1.) οἷη ΤΊ] ἀον Τιδηάσαηρο, 6] 0η 6. [πὰ 65 ρον 86ὴ ζὰ βοίῃ, --- εἰς τὴν 
Δ ἀογ Νογαννοβϑίϑοιιθ 465. βίῃ 108 ἈΚόρινϑον -- 5. Ζὰ 2, 14. -- 
ἰπ ἄθη Κουϊη βόα Μϑουθαβθη μἰη- Ἴσϑμια --ι Ὀΐδβ6 βρίοίο ἔΔΠΙ6ῃ οίτνα 
οἰησαρί. θηη εἰὰ558 (6 Οὐ ἂἃπὶ Κο- δι ἄϊο αγάμσθ ἀθ5 ζινοίίθῃ ἀπᾷ ανὶι- 
Υἰπ  ]Β 6 ὴ Μ]|).. ἰὰσ,. θονγθίβθη αἴθ 5. ὃ ἰδη, πηα ἀθ58. νϊθυίθ ἀπ ουβίθη {Φ8ἢ - 
415. ὈΘηΔΟΙΡανΕ. ὈΘΖϑι ΟΠ ημθίθη. Ραμ γὸ8 ἀν ΟἸγηιρίδάθη; αἴθ ῃΐθν σ᾽ πηρίη- 
Θθποθ υηὰ ἀἃ8 Ηφι Πρ Πυπη ἀθν ἤθνα, θη 180 ἔπαθ ΟἹ, 9ῦ, 4 εἰννὰ Ψ}]} 
ἀϊθ δ ϑίναρθρο ὙΠΙ|. 5. 3880 ἴῃ ἄδν 3902 ν. (1υ. -- εἷς Ἄργους ὡ ὃν 
σούδομίθη ἀοροπὰ ἰὰροὴ, 80 ψῖθ ἄθν τὸς -- Μαῃ ουνανίοὶ οὔσης, Δθ6Υ 
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ἤσϑοντο προσιόντα τὸν ᾿4γησίλαον, καταλιπόντες καὶ τὰ τε- 
, Ὰ δ. ’ , ᾿ - 7 9 , 

ϑυμὲνα ψαῦηα ἀριστοποιουμενο μαλὰα συν πολλῷ φόβῳ ὄπόχω- 

ρουν εἰς τὸ ἄστυ κατὰ τὴν ἐπὶ Κεγχρείας οδὸν. ὁ μέντοι “4γη- 2 
σίλαος ἐκείνους μὲν καίπερ ὁρῶν οὐκ ἐδίωκε, κατασκηνήσας 
ὃὲ ἐν τῷ ἱερῷ αὐτός τε τῷ ϑεῶ ἔϑυε καὶ περιέμενεν. ἕως οἵ 
φυγάδες τῶν Κορινϑίων ἐποίησαν τῷ Ποσειδῶνι τὴν ϑυσίαν" 

᾿ Α 9 -» 2 , Α ΠῚ ΓΝ , πὴ 3 ΄ 2 

καὶ τὸν ἀγῶνα. ἐποίησαν δὲ καὶ οἱ 4ργεῖοι ἀπελϑοντος 4γη- 

σιλάου ἐξ ἀρχῆς πάλιν Ἴσϑμια. καὶ ἐκείνῳ τῷ ἔτει ἔστι μὲν ἃ 
τῶν ἄϑλων δὶς ἕκαστος ἐνικήϑη. ἔστι δὲ ἃ δὶς οἱ αὐτοὶ ἐκη- 

᾽ὔ “ὡχ , ξυνόν εν ’ 3: ᾿ ᾿ , 
ρύχϑησαν. τῇ δὲ τεταρτῃ ἡμέρᾳ ὁ “Δ4γησίλαος ἡγε προς τὸ Πεί- 8 
ραιον τὸ στράτευμα. ἰδὼν δὲ ὑπὸ πολλῶν φυλαττόμενον, 
ἀπεχώρησε μετ᾽ ἄριστον πρὸς τὸ ἄστυ, ὡς προδιδομένης τῆς 
πόλεως" ὥστε οἱ Κορίνϑιοι δείσαντες μὴ προδιδοῖτο ὑπό τινων 
ἡ πόλις, μετεπέμψαντο τὸν Ἰφικράτην σὺν τοῖς πλείστοις τῶν 
πελταστῶν. αἰσϑόμενος δὲ ὁ “Δγησίλαος τῆς νυκτὸς παρελη- 
λυϑότας αὐτοὺς, ὑποστρέψας ἅμα τῇ ἡμέρῳ εἰς τὸ Πείραιον 

ἦγε. καὶ αὐτὸς μὲν κατὰ τὰ ϑερμὰ προΐει; μόραν δὲ κατὰ τὸ 
ἀκρότατον ἀνεβίβασε. καὶ ταύτην μὲν τὴν νύκτα ὁ μὲν πρὸς 

ταῖς ϑερμαῖς ἐστρατοπεδεύετο, ἡ δὲ μόρα τὰ ἄκρα κατέχουσα 
ἐνυκτέρευεν. ἔνϑα δὴ καὶ ὁ ̓ Δγησίλαος μικρῷ καιρίῳ δ᾽ ἐν- 4 
ϑυμήματι εὐδοκίμησε. τῶν γὰρ τῇ μόρᾳ φερόντων τὰ σιτία 
οὐδενὸς πῦρ εἰσενεγκόντος, ψύχους δὲ ὄντος διά τε τὸ πάνυ 
3 Ὁ » 3 Α ἅ Ἁ ,ὔ [χ2 Ἁ , Ἁ 

ἐφ υψηλοῦ εἶναι καὶ διὰ τὸ γενέσϑαι υδωὼρ καὶ χαλαξαν πρὸς 
Ἃ,. τὴν ἑσπέραν, καὶ ἀνεβεβήκεσαν δὲ ἔχοντες οἷα δὴ ϑέρους σπει- 

ἀὰ5 Ῥαγιϊοῖὶρ ἰδὲ πο ἄθπι Ρτγὰαίοαί ἃ. '. Κουίμιῃ. --- τὰ ϑερμὰ -- 
βίαι, η80}}) ἀ6πὴ δα] θοίθ. ΘΟΠΒίν] ΘΥἹ, 
Τῆυκ, ἽΠ, 112 ἔστον δὲ δύο λόφω 
ἡ Ἰδομένη ὑψηλω. ὕερονι ἀἰθ Βε- 
ἀθυίαηρ 465 Αὐδβανιιοῖια. νρ]. 4, ὁ υπὰ 
8, 1ὅ. ---- 6 Τμοἰ προ ἄον ᾿Β.ΠγηἸβοῆθη 
ΞΡ΄6 16 βίδηα πγβρυ  πρΊ ἢ ἀθὴ Κουίη- 
{Π6γ Ζιι. 

2. ἱερῷ --- ΗοΙΠρΊ μα 465 Ροβεὶ- 
ἄθῃ. τὴἱλ οἰπθῖη ΕἸΘΠ ΘηΠδῖη6. ΥΆ]. 
54. -- περιέμενεν --- ἀγῶνα 
- Ρῖ6 ΕἸ ΟΠ ρ 6. Παίίθη ἄθη Αρβϑϑὶ- 
Ιὰ05 βρεβρθίβῃ, 56 |0ϑι ἀϊα Βοΐον Ζὰ ονά- 
ΠΘ6, 6ΟΓ Παίίε ἀϊθ5. ἃθϑον 066 ηΐ, 
ΡΙαίαγοῃ Αρ65. 21, -- ἕκαστος «-- 
πᾶτα! οι νοὴ ἀθὴ δὴ Κϑηρίε ΤῇΘΙ] 
ΠΟΘ ηάθη. 

8, τὸ ἄστυ --- ὌὈϊε Ἠαιιριδίααι 

Δ δῦ 6} 16 δἰπα π00}} Ἰοἰχί ἴῃ ἐθν -. 
ΝἅΠ6 (65 Βογίδϑ {μπἰγαϊκὶ νου πϑη 6}, 
ἴη ἅδον ἀθωθηᾶ, νὸ αἴθ νγβϑί! ! οῃ θη 
Ααϑἄαίου 465 ἀθγαηθίοη- ἀθοίγοοβ (τὰ 
ἀκρα) ἴῃ ἴθ. δθηθύθῃ ΤᾺΘΙ6 ἀδβ8 
[5Ππ|05 ἄρθογρθπθη, 9]. ὃ 8. {Ππ|0} 
Βοίβθῃ πη ΕΟΥΒΟΠαη ρθη ἴῃ τ θοῃθη- 
Ιαπὰ 5. ὃ. 

4. ΘΏμοΡ -- ὁΠη6 μὲν, γγὶ Απδῦ, 
Ιν, 9. ἐνταῦϑα ἦν ὄρος μέγα, 
ἽΝ π᾿ δέ Ι50|κυδί, Ρϑπδι. 18 
μεγάλαι δυνάμεις πονηραὶ δέ. --- 
πάνυ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ -- Ὀ686106 
ϑΘΠ Παρ; ΚΥτορ. Ι, 6, 39 μηχανὰς ἃς 
καὶ πάνυ ἐπὶ τοῖς μικροῖς ϑηρίοις 
ἐμηχανῶ. --- καὶ --- σπειρία -- 
ΡαΥθη πο βου δαί σιν πᾶϊθνθη Βο- 
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ία, διγώντων δ᾽ αὐτῶν καὶ ἐν σκότῳ ἀϑύμως πρὸς τὸ δεῖ- 0 ἤλϑΝ ; Ὧν. ὁραί ἐν. σκοτῳυ ϑωμο βου θε ΘΟ ΟΒΘΩ͂ΡΟΝ 
,» , ᾿ Ἷ ’ 

πνον ἐχοντῶν. πέμπει ὁ “γησίλαος οὐκ ἔλαττον δέκα φέροντας 

πῦρ ἐν χύτραις. ἐπεὶ δὲ ἀνέβησαν ἄλλος ἄλλῃ, καὶ πολλὰ καὶ 
μεγάλα πυρὰ ἐγένετο, ἅτε πολλῆς ὕλης παρούσης, πάντες μὲν 
3 , ᾿ δ , 2 ᾽ - . ἠλείφοντο. πολλοὶ δὲ καὶ ἐδείπνησαν ἐξ ἀρχῆς. φανερὸς δὲ 
ἐγένετο καὶ ὁ νεὼς τοῦ Ποσειδῶνος ταύτῃ τῇ νυκτὶ καόμενος" 

ὃ ὑφ᾽ ὅτου δὲ ἐνεπρήσϑη οὐδεὶς οἶδεν. ἐπεὶ δὲ ἤσϑοντο οἱ ἐν τῷ 
,ὕ Ν ᾺΝ ᾿] 

Πειραίῳ τὰ ἄκρα ἐχόμενα, 
3 ͵ ᾽ 

ἐπὶ μὲν τὸ ἀμύνασϑαι οὐκέτι ἐτρά- 
" κ Α ἡ , ἂν ὑἱὰ οἷ 

ποντο, εἰς δὲτο ἤραιον κατέφυγον καὶ ἀνδρες καὶ γυναῖκες 

καὶ δούλοι καὶ ἐλεύϑεροι καὶ τῶν βοσκημάτων τὰ πλεῖστα. καὶ 
2 , Ἁ ᾿ ᾿ » , κ ΄ 
“Ἵγησίλαος μὲν δὴ σὺν τῷ στρατεύματι παρὰ ϑάλατταν ἐπο- 

ρξύετο᾽ 
ς κ ΄ “ , ΝῚ - "» ΄, 
ῃ δὲ μόρα ἀμα καταβαίνουσα ἀπὸ τῶν ἄκρων Οἰνόην 

δὼ ΄ ἕὰ σ τὸ ᾿ δια ον " ᾿" 
τὸ ἐντετειχιόμενον τεῖχος αἱρεῖ, καὶ τὰ ἕνοντα ἔλαβε, καὶ παν- 

τες δὲ οἱ στρατιῶται ἐν ταύτῃ 
ἐκ τῶν χωρίων ἐλάμβανον. 

τῇ ἡμέρα πολλὰ τὰ ἐπιτήδεια 
-τ 

οἱ δ᾽ ἐν τῷ Ἡραίῳ καταπεφευγό- 
΄ ΄ 

τὲς ἐξήεσαν, ἐπιτρέψοντες ᾿4γησιλάῳ γνῶναι ὅ,τι βούλοιτο 
Α “- ς βου 

περὶ σφῶν. ὁ δ΄ ἔγνω. ὅσοι μὲν τῶν σφαγέων ἦσαν, παρα- 
-" 2 .Σ -" 

ὁ δοῦναι αὐτοὺς τοῖς φυγάσι. τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα πραϑῆναι. ἐκ 
, Ἀν 6. ᾿ ἢ .“ς , ΄ ᾿ ΄ 5 

τούτου δὲ ἐξῆει μὲν ἐκ τοῦ Ἡραίου πάμπολλα τὰ αἰχμάλωτα 
» -» -" ε 

πρεσβεῖαι δὲ ἄλλοϑἕν τε πολλαὶ παρῆσαν καὶ ἐκ Βοιωτῶν ἧκον 
΄’ ᾳ-. -" 

ἐρησόμενοι τί ἂν ποιοῦντες εἰρήνης τύχοιεν. ὁ δὲ ᾿4γησίλαος 
΄ ΄ 8). ὍΝ ἐν ΄ " 

μάλα μεγαλοφρόνως τούτους μὲν οὐδ᾽ ὁρᾶν ἐδόκει, καίπερ Φά- 

διάπαιῃηρ. --- οἷα δὴ ϑέρους -- 
ἃ. 1. αἴθ τπὰῃ ἃ 'π ΘΟΠΊΠΊΘΙ σι ἰνὰ- 
σοη ρῥῇερι. -- ἀϑύμως -- ἐχόν- 
τῶν 516. Παίίθηῃ. ἢἰοΠ0 [κιϑὲ 1Π1}6 
ΜΠ] Ζοῖλ δἰ απ 6 Π πη 6ῃ, ἔλαττον 

[)5 Αάνϑυ!. βίαιί (65 Δαϊοοιῖνδ, 
τὶ μᾶπῆρο ἀπὸ πλέον πὰ μεῖον 
5610 5 1ῃὴ Ὑ ΘΥθΙ Πἀτιηρ᾽ τηϊί αι θδιί αμην θη. 
ν,9, 16. Απδ}.1,2, 11 μισϑὸς πλέον 
ἢ τριῶν “μηνῶν. ΥΙ, 4, 24 ἀποκτεί- 
ψουσι τῶν ἀνδρῶν οὐ μεῖον πεντα- 
κοσίους, ΝοΥ δέκα ὯΝ ῇ νὶθ οἵϊ 
νοῦ ΖΑ] δυβάνγιοκθὴ ἤΔ0}} ἀθῃ ρθηδηη- 
(6. (ὉΠ ρΡΡἰΐν 6. ἠλείφοντο- 
--- υπὶ αἴ6 νοῦ Κα! βίανγοη ΑἸ θυ 
σΘΒο πη θἰ αἰρ Ζὶὶ τηδο θη, Εἶπ ἄπη- 
πο Π 6 ϑ06Π6 Απδ, αν ,.191 

ὃ. ἐντετειχισμένον - πᾶϊη- 
[16 ἴμ Ῥοίναθοπ. --- ἐν τῷ Ἡραΐέῳ 
καταπεφευγότες --- ΝΘ. Ὑοῖ- 
015. ἀον Βουννθριηρ, γον αἰ ΒΘ! θ θη. ἴῃ 

οἴου ζεῖ ἀθν νο] πα θίθη Ηδηα] ηρ᾽ 
βίθῃθη, Πηᾶοὶ βδἴοῃ Ζανθίίθη αἰ Ρυᾶ- 
Ροϑίιοι ἐν, ἀπὲ Ζιρ]οῖο. θη πδοἢ 
ἰὸν Βοννοσιιηρ ον ϑἰοηίθη Ζαβίδη ἀ6. 
ΒΌΠ 6. σὰ θδΖθίομπθη. Απᾶ}. ᾿Υ̓͂, 7,17 
τὰ ἐπιτήδεια ἐν τούτοις ἀνακεκο- 
μισμένοι ἦσαν. ΤΗυκγὰ ΙΝ, 14 ταῖς 
δὲ λοιπαῖς ἐν τῇ γῇ καταπεφευ- 
γυίαις ἐνέβαλλον. ΡΙαίου. ϑορῃίϑι 
5 00. τὸν δέ γε σοφιστὴν ἔφαμεν 
" τούτῳ πω τῷ τόπῳ καταπεφευ- 
γέναι. γεϊ. Ζὰ ΠΙ, 4, 34, -- γνῶ- 
7 Ὁ --- ΤΥ ἐν 5. Ὅ««( [Π 
4, 21. ἴεθον ἄθπ βᾷηζθη Απϑβάχιοϊκ 
8. Ζὰ 1Π|,.4, 27, -ἰὐῶν σφαγέων 
- 85. 4, 3. -- τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα 
- βΟΨΌΝΙ ἀΐδ (οἴδη θη. 815. ϑιρὶι 
α16᾽ ϑαύϊοι 

6. οὐδ᾽ ὁρᾶν ἐδόκει -- ΘΓ 
{παι ποιὰ οἷ 1 8}, 818 ΟΥ 6Γ 816 
πο, Βονοῦ, 1, 10 οὔτε ἔδοξε μα- 
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ρακος τοῦ προξένου παρεστηκότος αὐτοῖς, ὅπως προσαγαγοι" 
καϑήμενος δ᾽ ἐπὶ τοῦ περὶ τὴν λίμνην κυκλοτεροῦς οἰχοδομή- 
ματος ἐθεώρει πολλὰ τὰ ἐξαγόμενα. τῶν δὲ “ακεδαιμονίων 
ἀπὸ τῶν ὅπλων σὺν τοῖς δόρασι παρηχολούϑουν φύλακες τῶν 
αἰχμαλώτων, μάλα ὑπὸ τῶν παρόντων ϑεωρούμενοι" οἵ γὰρ 
εὐτυχοῦντες καὶ κρατοῦντες ἀεί πως ἀξιοϑέατοι δοκοῦσιν εἷ- 

ναι. ἔτι δὲ καϑημένου ᾿Δγησιλάου καὶ ἐοικότος ἀγαλλομένῳ Ἰ 
τοῖς πεπραγμένοις, ἱππεύς τις προσήλαυνε καὶ μάλα ἰσχυρῶς 
ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ. ὑπὸ πολλῶν δὲ ἐρωτώμενος ὅ,τι ἀγγέλλοι, 
οὐδενὶ ἀπεκρίνατο, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦν τοῦ ᾽4γησιλάου, κα- 
ϑαλάμενος ἀπὸ τοῦ ἵππου καὶ προσδραμὼν αὐτῷ μάλα σκυ- 
ϑρωπὸς ὧν λέγει τὸ τῆς ἐν Δεχαίῳ μόρας πάϑος. ὁ δ᾽ ὡς 
ἤκουσεν, εὐϑύς τε ἐκ τῆς ἕδρας ἀνεπήδησε καὶ τὸ δόρυ ἔλαβε 
καὶ πολεμάρχους καὶ πεντηκοντῆρας καὶ ξεναγοὺς καλεῖν τὸν 
κήρυκα ἐκέλευεν. ὡς δὲ συνέδραμον οὕτοι, τοῖς μὲν ἄλλοις εἷ- 8 
πεν, οὐ γάρ πω ἠριστοποίηντο, ἐμφαγοῦσιν ὅ,τι δύναιντο ἥκειν 
τὴν ταχίστην, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς περὶ δαμοσίαν ὑφηγεῖτο ἀνά- 
ρίστος. καὶ οἵ δορυφόροι τὰ ὅπλα ἔχοντες παρηκολούϑουν 
σπουδῇ, τοῦ μὲν ὑφηγουμένου, τῶν δὲ μετιόντων. ἤδη δ᾽ ἐκ- 
πεπερακότος αὐτοῦ τὰ ϑερμὰ εἰς τὸ πλατὺ τοῦ Δεχαίου, προσ- 
ελάσαντες ἱππεῖς τρεῖς ἀγγέλλουσιν ὅτι οἱ νεκροὶ ἀνῃρημένοι 
εἴησαν. ὁ δ᾽ ἐπεὶ τοῦτο ἤκουσε, ϑέσϑαι κελεύσας τὰ ὅπλα καὶ 
ὀλίγον χρόνον ἀναπαύσας, ἀπὴγε πάλιν τὸ στράτευμα ἐπὶ τὸ 
Ἥραιον᾽ τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὰ αἰχμάλωτα διετίϑετο. 

Οἱ δὲ πρέσβεις τῶν Βοιωτῶν προσκληϑέντες καὶ ἐρωτῶώ- 9 
μενοι ὅ,τι ἤκόιεν, περὶ μὲν τῆς εἰρήνης οὐκέτι ἐμέμνηντο, εἶ- 

ϑέειν. -- ἀπὸ τῶν ὕπλων -- 
ΨΟΠῚ ΚΆΘΟΥ. ϑ..Ζι1.11,.4, 6. 
. καὶ μάλα --- 8. Ζι. Δ Ὅ. Ὁ -- 

τὸ -- πάϑος --- ὕδθεν ἄθῃ Αὐπϊκ6] 
5. δι 8, 10. συν Νουία!! ψῖγὰ ὶ 1] 
ΘΘηΔΙΘΥ δγζἄμ!. --- πολεμάρχους 
-- πεντηκοντῆρας --- 85. δὰ ΥἹ, 
4, 12. 

8. ἐμφαγοῦσιν --- εἴπ αἰ 68- 
856, ΤῊ} ἀοη ΒΘρΥ Π ἀθι 5011η6}116- 
Και. Αὐᾶρ. ΤΥ}: 2, Ὁ ἢ, ΄: ἐμπιεῖν 
Κυτορ. ΥἹΙΙ, 1,, .1. --- τοῖς. περὶ 
δαμοσίαν --- δαμοσία --- δημοσία 
Πεϊβδί 48 Ζ6]0 465 Κῦηϊρβ, νγ8 1} 68 
2 ἄγ ἴππὶ γοπὶ Υ ΟἸκ6 σθραθθηθὴ Αὐ8- 

ΧΕΝΟΡΉ. ΗΙΞΤ. 6Ε. 1. 

γἰδίπηρ ροῃῦνί, Β6βρ. [.δορα, 1, 4 
Πά556 106. θθνο πο τηϊύ ἀθὴ Κδηϊρο 
α16 Ρο]θ ρθη πηα ἀτοὶ δηάγο Μᾶη- 
ΠΟΡ 85. ἀθη ΑἸ θἰοηθη (5. Ζῖι ΠΠ|, 8, 5), 
γγΘΙοΠ6. ἐγ 41105. ΒΟῦρθη, νγὰβ (ον Κῦ- 
οἷο τἀπα αἰ Ῥοϊομηαγοίιθη Ὀεαγἔθῃ. 
Β6βρ. [δορα, 18,1. 1688 βδἰπα ψ0}}} 
ἰνϊθν Θηλθίηι, νΕῖ. 7,4; ΥἹ, 4, 14. -- 
τοῦ μὲν -ὄ (. ι, “Ἀγησιλάου, τῶν 
δὲ ἃ. 1. τῶν θὰ, δαμοσίαν. -- οἵ 
νεπροὶ -- Ῥον Αὐκεὶ νὶθ 8 7 τὸ 
παΐγος. -- διετέϑ'ετο --- 38 ι6|1{Ὸ 
χα Νοναῖι, Ωρ]. 8, 24, Κγτορ. 
Υ, 4,42. 
Ὁ, ὅ,τι ἤκοιεν -- ΨΥ ΘΒ. 81} 816 

11 
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πον δὲ ὅτι εἰ μή τι κωλύοι, βούλοιντο εἰς ἄστυ πρὸς τοὺς 
- ς Ἕ “ σφετέρους στρατιώτας παρελϑεῖν. ὁ δ᾽ ἐπιγελάσας. ᾽4λλ᾽ οἶδα 

ι ᾿ ω) - κι " μῚ ͵ 3 Η ι 
μὲν, ἔφη, οτι οὐ τοὺς στρατιώτας ἰδεῖν βουλεσϑε, ἀλλὰ τὸ 

εὐτύχημα τῶν φίλων ὑμῶν ϑεάσασϑαι πόσον τι γεγένηται. 
΄ ἢ ᾿ ᾿ ᾿ - ᾽ - 

περιμείνατε ον, ἔφη ἐγὼ γὰρ ὑμᾶς αὐτὸς ἄξω, καὶ μᾶλλον 
10 μετ᾽ ἐμοῦ ὄντες γνώσεσϑε ποῖόν τι τὸ γεγενημένον ἐστί. καὶ 

οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλὰ τῇ ὑστεραίᾳ ϑυσάμενος ἡγε πρὸς τὴν πό- 

λιν τὸ στράτευμα. καὶ τὸ μὲν τρόπαιον οὐ κατέβαλεν. εἰ δέ τι 
ἠν λοιπὸν δένδρον. κόπτων καὶ κάων ἐπεδείκνυεν ὡς οὐδεὶς 
ἀντεξήει. ταῦτα δὲ ποιήσας ἐστρατοπεδεύσατο περὶ τὸ 4έ- 
χαιον" καὶ τοὺς Θηβαίων μέντοι πρέσβεις εἰς μὲν τὸ ἄστυ οὐκ 
2 »-» Ν , Α , -" 3 , Ω’ δι 4 

ἀνῆκε, κατὰ ϑάλατταν δὲ εἰς Κρεῦσιν ἀπέπεμψεν. ἅτε δὲ ἀή- 
ϑους τοῖς “ακεδαιμονίοις γεγενημένης τῆς τοιαύτης συμφορᾶς. 
πολὺ πένϑος ἦν κατὰ τὸ Πακωνικὸν στράτευμα, πλὴν ὅσων 

2. » 3 ’ μ}} δι , Ἤν 9 : εξ ν᾿ ἐν 

ἐτεϑνασαν ἐν χῶρα ἢ υἱοὶ ἡ πατέρες ἡ ἀδελφοί" οὔτοι δ΄ ὡσ- 

πὲρ νικηφόροι λαμπροὶ καὶ ἀγαλλόμενοι τῷ οἰκεέῳ πάϑει πε- 
᾿ , 4 2 ’ " Ἁ - ’ ’ -" ’ 11 ριήεσαν. ἐγένετο δὲ τὸ τῆς μόρας πάϑος τοιῷδε τρόπῳ. οἵ 

2 .  ΑΒΕΣ ᾽ ’ Ὁ , 5 ἐδ δ: μυκλαῖον ἀεί ποτὲ ἀπέρχονται εἰς τὰ Ὑακίνϑια ἐπὶ τὸν 

παιᾶνα, ἐάν τε στρατοπεδευόμενοι τυγχάνωσιν ἐάν τε ἄλλως 
πῶς ἀποδημοῦντες. καὶ τότε δὴ τοὺς ἐκ πάσης τῆς στρατιᾶς 
᾿Δμυκλαίους κατέλιπε μὲν ᾿Δ“γησίλαος ἐν Δεχαίῳ. ὁ δ᾽ ἐκεῖ 
φρουρῶν πολέμαρχος τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν συμμάχων φρουροὺς 
παρέταξε φυλάττειν τὸ τεῖχος, αὐτὸς δὲ σὺν τῇ τῶν ὁπλιτῶν 
καὶ τῇ τῶν ἱππέων μόρᾳ παρὰ τὴν πόλιν τῶν Κορινϑίων τοὺς 

12 “μυκλαιεῖς παρῆγεν. ἐπεὶ δὲ ἀπεῖχον ὅσον εἴκοσιν ἢ τριά- 

ΠΑΠΊΘΉ 191 πᾶ Βοὶ ΤΙ ΚΥ ἀ1 468. ῶ. 
Κυϊΐίρου χὰ 1, ι8. 8. --Ξ- τὰ αν έψε 
ϑια -- Ὀϊδ5 Βδϑὶ ψραγάθ ἴπι ΒρΡανίδηϊ- 

ΒοΚοθη Ψψἄγθη. 86» Αοουβ. 
ννῖθ Ὠδυρ "61 θη αἰγθοὺ {ταροηά θη 
τί: ΝΜ ΑΥυΤΩ 

10. οὐ κατέβαλεν -- 16 516- βοίιθη Μοηδὶ Ποκαιομθ 8 ἃ ἀνοὶ Τὰ- 
ΘΘΒΖϑί 6 σα]ίθη ΒΟΥ 556 Π]Ά ΒΒ 45. ρῸ ροἴρίουί, νοὴ ἄθηθη ἀδὺ δύβίθ οἷῃ 
σονγοῖῃι. -- εἰ δέ τι --- δένδρον Τνυδπου θέ [ἅν ἄθη βομῃὔπθηῃ Κπᾶδθθη 
--- Ἐϊη ϑαίζΖ χἱΐ εἴ τις δὴ ννὶθ οἵη 

ἨοΙαι νϑαίζ Γνγ οἰμθη αϑιι5. οἷηθ8 ὅ- 
βίδηϊν8 βίθῃθη. --- τῆς τοιαύτης 
συμφορᾶς --- 465 [πη14118, »»6}- 
ΟἸΙΘΥ 850 "6501 ΓΘ ἢ. ἃ Υ, Οοαι- 
Π]ΘΗΪ. Ι,3,8 πῶς ἂν οὖν ὃ τοιοῦτος 
ἀνὴρ διαφϑείροι τοὺς νέους; --- ἐν 
χώρα “--- δυΐ ᾿πγϑ ῬΙαίζθα, ἃ. ἢ}. 
ΟἸτηΘ 21 ΠΙΘΠ θη. Κρ, 2, 20; 8, 90. 

1]. ἀεί ποτεἕ --- γδιδι ἀν ΚίΘΒ ἀεί, 

ἨἩγαϊκίη 05. γᾶν, ἄθη ΑΡΟΙΟὰ τιν οὶ- 
νἸ Πρ ἀπγο οἴπθη Ὠ βτοϑναν σοιδά- 
ἰοί, ἀϊθὸ θοϊάθη ἁπάθυη 6 Ρ μἱΐ Ποὶ- 
δοηίἄηζοι, Δ οεἸκἄτηρ θη. ἀπ Κδβιί- 
“ρθη Ὀδρδηροη ψαγάθη, ΝΑΠΘΡ68. 8. 
)81 Αὐπιθηδθαβ ιν, 5.190. -- παιᾶνα 
--- ἴον ψ᾿γΠ ο].. οἷυ (ἀοβαηρ Ζιὶ Ε]ν- 
6 468 Αρο!ίοη (8. σι ΠΗ, 4, 17), ἀθὴὶ 
ἀὰ8 Εδϑί θθβοηάθυβ βᾷ!!, --- τῇ τῶν 
ἱππέων μόρᾳ --- 8. τι ΥἹ, 4, 13, 
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ν - “- ε τ᾿ ς 
κοντα στάδια τοῦ Σικυῶνος. ὁ μὲν πολέμαρχος σὺν τοῖς οπλί- 

5 ἰ δ , 2 7, Ἷ 2.Ν δὶ ’ . 3 
ταις ουσιν ὡς ἑξακοσίοις απῇῃξι παλιν ἐπὶ τὸ “εχαιον, τον ὃ 

ἱππαρμοστὴν ἐκέλευσε σὺν τῇ τῶν ἱππέων μόρᾳ, ἐπεὶ προ- 
3 “, , 

πέμψειαν τοὺς ᾿Φμυκλαιεῖς μέχρι ὁπόσου αὐτοὶ κελεύοιεν, με-- 
ταδιώκειν. καὶ ὅτι μὲν πολλοὶ ἡδαν ἐν τῇ Κορίνϑῳ καὶ πελ- 

ς »“Σ΄ τασταὶ καὶ ὁπλῖται οὐδὲν ἠγνόουν κατεφρόνουν δὲ διὰ τὰς 
, κι) -»"Ἢ -“ 

ἔμπροσϑεν τύχας μηδένα ἂν ἐπιχειρῆσαι σφίσιν. οἵ δ᾽ ἐκ τῶν 18 
Κορινϑίων τοῦ ἄστεος, Καλλίας τε ὁ Ἱππονίκου, τῶν ᾿4ϑη- 

͵ ς - -" -΄ὗὦ - 

ναίων ὁπλιτῶν στρατηγῶν, καὶ ᾿Ιφικράτης, τῶν πελταστῶν 
ἄρχων. καϑορώντες αὐτοὺς καὶ οὐ πολλοὺς ὄντας καὶ ἐρήμους 
καὶ πελταστῶν καὶ ἱππέων, ἐνόμισαν ἀσφαλὲς εἶναι ἐπιϑέσϑαι 

3 Ἴν - »" Ἁ ᾿ , »ν ε - 3 

μυτοίτῷ πελταστικῷ. εἰ μὲν γὰρ πορεξύοιντο τῇ ὁδῷ, ἀκοντι- 

ζομένους αν αὕτους εἰς τὰ γυμνὰ ἀπολλυσϑαι" εἰ δ᾽ ἐπιχει- 
“ , 3 "“»"ἦ7 “Ὁ “΄» ροῖεν διώκειν, ῥαδίως ἂν ἀποφυγεῖν πελτασταῖς τοῖς ἐλαφρο- 

Ἁ ς »ἭὝ ε 

- τάτοις τοὺς ὁπλίτας. γνόντες δὲ ταῦτα ἐξαγουσι. καὶ ὁ μὲν 11 
, ’ ᾿ ς ; 2 ’ “» , ς . 

Καλλίας παρέταξε τους οπλίτας οὐ πόρρω τῆς πόλεως. 0 δὲ 

᾿Ιφικράτης λαβὼν τοὺς πελταστὰς ἐπέϑετο τῇ μόρα. οἱ δὲ 4α- ρφρλρρῆβαίε, ᾿ ἐαραρὸν 1 μορα. ν θὰ ἐπα 
3 Ἁ 2 κεδαιμόνιοι ἐπεὶ ἠκοντίζοντο καὶ ὁ μὲν τις ἐτέτρωτο, ὁ δὲ καὶ 

ς 

ἐπεπτώκει. τούτους μὲν ἐκέλευον τοὺς ὑπασπιστὰς ἀραμένους 
εξ -» -» , 

ἀποφέρειν εἰς “έχαιον καὶ οὗτοι μόνοι τῆς μόρας τῇ ἀληϑεία 
ς 3 3 ΟΣ 3 

ἐσώϑησαν" ὁ δὲ πολέμαρχος ἐκέλευσε τὰ δέκα ἀφ᾽ ἤβης ἀπο- 
-" Ἁ ς , [χ2 τ 

διῶξαι τοὺς προειρημένους. ὡς δὲ ἐδίωκον. ἤρουν τε οὐδένα [ῦ 
3 »" ς δ᾿ »ὕ Δ, Ἁ 2 

ἐξ ἀκοντίου βολῆς ὁπλῖται ὄντες πελταστάς καὶ γὰρ ἀναχω- 

12. κατεφρόνουν --- τηἷΐ ἄδη 
Αοοὰβ. οαπ Ἰηΐ. δηϊΠᾶϊν ρθη ἄθπὴ 

οΟἴἴθηθαῦ πὺγ ἀἰα Νουμνψαηάοίθη, ψνῖθ 
488. ΓΟ] Θμ 46. ἐσώϑησαν δπποϊρί, --- 

ΒεΕρυ ἀ68 Ὑογδο ίθηβ ἄθη 465 Πθη- 
Κοηβ: β816 Ὠθρίθῃη 'ἀΐἶο νϑύδο}- 
ἰθπά8 ,“Μοίηαμ δ. νρ1.Υν,.4, 4ὅ μέγα 
φρονοῦντες μὴ ὑπείξειν, Ἠειοά. Ἷ' 
06 καταφρονήσαντες ᾿ἀρκάδων͵ κρέσ᾽ 

ΟΌνὲς εἶναι. ΤΗυκγά, 11, 83 οἵ δὲ 
καταφρονοῦντες κἂν προαισϑέσϑαι. 

18. τῇ ὁδῷ --- ααὖ'΄ ἀοπὶ ερ6, 
γγΘΙΟΠ ἢ 816 οἰ ππ8] Θἰ ΠΡ ΘΒΟΒ]ρ 6 ἢαί- 
(6, --- ἀποφυγεῖν --- ϑυθ]οοὶ ἰδὶ 
ΚΑΙ α5. απα ΤΡ αίθ5, --- πελτα- 
σταὶς τοῖ ἀθη Ροϊίαβίθη, --- τοῖς 
ἐλαφροτάτοις --- 606 αἰ "6- 
Ποηἀοϑίθπ ὑνᾶγθη, δι] ἴπὶ ὙοΥ- 
Θ᾽ οἰοῖ πὶ Ἠορ] θη. 

14, ὁ μέν τις --- 5. 2 4, 9..-- 
τούτους --- Ο"͵εοί χὰ ἀποφέρειν ; 

ὑπασπιστὰς --- ϑΚίανΕῃ, ὙγΘΙΟἾι6 αἰ5 
ΒΟΒΠαινἄρ ον ΖῸΡ Βεάϊεπαηρ; αον Πο- 
ΡΠ θα τὶς ἰπ8. Εο] ἃ σορθη. ὝΙ. 8,99, 
ΑηΔ}}. ΙΝ, 2, 20. -- τῇ ἀληϑ'είᾳ 

0) 8 ΒΒΟΙ͂; δ 17 οἰπῖρθ ἄυγοὶ ἀἷθ 
ΕἸΟΙ. 516 }} σοιιθίθη, 80. βἰθῃ ψῸ}} 
ΧΟΠΟΡΠΟη Π80]. Βραυίδηϊβοῆδθη Βαρυ - 
ἔθη πὰν ἀϊθ ψουνιπαοίθη 415 ϑϑγοίίοί 
8, νγ6}} αἰ ΕἸ ὕομι ρθη ἰπ ϑραγία ἃ[85 
6 0105 Βθαἰγαοπίοί γαγαϑι. ---τὰ δέκα 
ἀφ᾽ ἥβη ς -- 5. Ζὰ 11, 4, 82. 

10. ἤρουν τε -- Ὄδπι τε οηί- 
Βρυϊομν Κοὶη συγοϊίοβ ἀἸϊ6ά. ἐξ 
ἀκοντίου βολῆς --- ἴῃ ἀθν Επι- 
Γου παπρ ΘΙ πον ΜΥαυτῖν οί; αἴθ 
Ργἄροβιιῖοη. ἐκ, ννϑὶ! ἀδπιῖν ρον 8860- 
Π]ᾶ556π 46 Αὐδοδηρβριηκὶ 465 ἀπ- 

1" 

--.- 

---- 
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ῳ τ - Ξ 

ρεῖν αὐτοὺς ἐκέλευε, πρὶν τοὺς ὁπλίτας ὁμοῦ γίγνεσθαι" ἐπεὶ 
΄ ΄ ς 

δὲ ἀνεχώρουν ἐσπαρμένοι, ἅτε διώξαντες ὡς τάχους ἕκαστος 
᾽ Ἁ ’ -" 

εἶχεν, ἀναστρέφοντες οἱ περὶ τὸν Ἰφικράτην, οἵ τε ἐκ τοῦ 
ἐναντίου πάλιν ἠκόντιξον καὶ ἄλλοι ἐκ πλαγίου παραϑέοντες 
εἰς τὰ γυμνά. καὶ εὐϑὺς μὲν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διώξει κατηκόντι- 

2 ,ὔ Ἢ Π ΠῚ - ς κ - ἂν »ὶν "ἂν 

σαν ἐννέα ἡ δέκα αὐτῶν. ὡς δὲ τοῦτ᾽ ἐγένετο, πολὺ ηδη ϑρα- 

ιὸ σύτερον ἐπέκειντο. ἐπεὶ δὲ κακῶς ἔπασχον, πάλιν ἐκέλευσεν 
΄ Ω - 

ὁ πολέμαρχος διώκειν τὰ πεντεκαίδεκα ἀφ᾽ ἤβης. ἀναχωροῦν- 
᾿ , αὐ νι “᾿ ᾿ » » Υ ΞΞ 

τὲς δὲ ἔτι πλείονες αὐτῶν ἢ τὸ πρῶτον ἔπεσον. ἤδη δὲ τῶν 

βελτίστων ἀπολωλότων, οἱ ἱππεῖς αὐτοῖς παραγίγνονται καὶ 
3 

σὺν τούτοις αὖὐϑις δίωξιν ἐποιήσαντο. ὡς δ᾽ ἐνέκλιναν οἵ πελ- 

τασταὶ, ἐν τούτῳ κακῶς οἱ ἱππεῖς ἐπέϑεντο᾽ οὐ γὰρ ἕως 
ἀπέχτεινάν τινας αὐτῶν. ἐδίωξαν, ἀλλὰ σὺν τοῖς ἐκδρόμοις 
ἰσομέτωποι καὶ ἐδίωκον καὶ ἐπέστρεφον. ποιοῦντες δὲ καὶ 

΄ ἰκς ΄ τ 
πάσχοντες τὰ ὅμοια τούτοις καὶ αὖϑις, αὐτοὶ μὲν ἀεὶ ἐλάττους 
τε καὶ μαλακώτεροι ἐγίγνοντο, οἵ δὲ πολέμιοι ϑρασύτεροί τε 

ι7 καὶ ἀεὶ πλείους οἱ ἐγχειροῦντες. ἀποροῦντες δὴ συνίστανται 
- ΄ 

ἐπὶ βραχύν τινα γήλοφον. ἀπέχοντα τῆς μὲν ϑαλάττης ὡς δύο 
“ » ς Ρ ΄ στάδια, τοῦ δὲ Πεχαίου ὡς ἕξ ἢ ἑπτακαίδεκα στάδια. αἰσϑόμε- 

δ, ἫΝ -» ΄ ΄ , 

ψοι δ᾽ οἷ απὸ τοῦ “εχαίου, εἰσβαντες εἰς πλοιαρια παρέπλεον. 

ἕως ἐγένοντο κατὰ τὸν γήλοφον. οἵ δ᾽ ἀποροῦντες ἤδη, ὅτι ἔπα- 
ὄχον μὲν κακῶς καὶ ἀπέϑνησχον, ποιεῖν δὲ οὐδὲν ἐδύναντο, 

ς ἫΝ , πρὸς δὲ τούτοις ορῶντες καὶ τοὺς ὁπλίτας ἐπιόντας, ἐγκλί- 
δ Ἁ 3 ᾽ - ο ΄ 2 , 

νουσι. καὶ οὗ μὲν ἐμπίπτουσιν αὐτῶν εἰς τὴν ϑάλατταν, ὀλέγοι 

8.15. ΒΘΖθιοῃμηθί ρα. ΑἼδΔ0. ΠῚ, 8,, νυϑῖίθυ νον, ἃ15 ἀΐθ δι8 ἀδὺ Εσοῃὶ Πθὺ- 
1ῦ ἐν ὀλίγῳ δὲ, οὐδ᾽ εἰ ταχὺς εἴη, 
πεξὸς πεξὸν ΟΝ διώκων καταλάβοι 
ἐχ τόξου ὀύματος. γε. .Ἁ- 10 ἐκ 
τοσούτου διώξαντες. ἐκέλευε 
- πᾶ! ἢ ΤρΡΕΙΚναίθ5. ὡς 
εἶχεν ---80 56} 611} 6 ἀθν ΚΟοπ ἢ ἰ 6, 
θεν (ἰδποιϊν ἰδὲ νοὴ ὡς Δ δηρὶρ, 8 
τὰ '"» Ι. 14. Κ 11 90 ὡς εἶχε 
τάχους ἕκαστος. --- οἵ τε --- καὶ 
ἄλλοι -Ξ Ξς ἄθηι ρϑθγᾶι θυ θη οἵ 
μὲν --- ἄλλοι δέ. 

16. ἀναχωροῦντες -- αὐτῶν 
-- 5. δὰ ΗΙ, ὅ,19, Ὑ1. ΚΥΡΟΡΟΙΝ, ὃ, 97 
καινὰ γὰρ ἡμῖν ὄντα τὰ παρόντα 
πολλὰ αὐτῶν ἐστιν ἀσύντακτα. 
τοῖς ἐκδρόμοις -- πᾶπη!ο. (68 
ΕἸιϑΒν ΟΙ Κ8, ἃ, ἢν. δῖ νψαρίθη 8101} ηἱ οί 

νογροίγοίθηθη Ηορ θη. [0848 56] .6η8 
Δ γονὶ Διο ἢ ΤΕακγᾷ. ΙΝ, 128; νϑὶ.» χα 
8;.117:}. -Ξ πῶ αὐδάν --- γλήρνὰ ον 
ΠῚ υγίρά θυ. 
17.ξ ἢ ἑπτακαίδεκα --- 560}"- 

Ζ0 ἢ ΟὐΘΥ βίβρζθῃη. 80. ϑδιοὶ 
Κγιορ. 1, 2, 8: 4, 16. Μὶ. ἀπίθη 
θ, 0. -- οἱ ἀπὸ τοῦ Μεχαίου --- 
βηα αἴθ ἴῃ [ϑομδθοπι 6 Π πα ΠΙοἤ θη ϑὅραι- 
ἰδ πθν οὐθυ ἀθύθη Βιιπά Θβρ θη 5856}, εἶθ, 
γγ6 1} βῖο ἰκοῖπθ βευνδῆηρί Μδοι πηθ}ιν 
διαί θη, αἴθ Βεάνγάπρίθι πο} ἀθπὶ Μθθγο 
μη σὰ γοίίθι βαοῃίοη. --- ἀποροῦν - 
τες ἤδη -α ρ᾽οίομον. Απΐδηρ πἰΐ 
ἄδην νόνίρϑι ϑαίζε. ΥὙρ]. ΥἹ, ὃ, Ι0; 
ΥΙΙ, 1, 22. -- τοὺς δλία ως -- 
ἀϊθ ἀπίδν Αηἤά γι 68. Κα Πϊα8. ἴῃ 

- 
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δέτινες μετὰ τῶν ἱππέων εἰς “έχαιον ἐσώϑησαν. ἐν πάσαις 
δὲ ταῖς μάχαις καὶ τῇ φυγῇ ἀπέϑανον περὶ πεντήκοντα καὶ 
διακοσίους. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐπέπρακτο. 

Ἔκ δὲ τούτου ὁ᾿4γησίλαος τὴν μὲν σφαλεῖσαν μόραν ἔχων 
ἀπῇει, ἄλλην δὲ κατέλιπεν ἐν τῷ Δεχαίῳ. διιὼν δὲ ἐπ᾽ οἴκου 
ὡς μὲν ἐδύνατο ὀψιαίτατα κατήγετο εἰς τὰἂς πόλεις, ὡς δ᾽ ἐδύ- 

νατοὸ πρωιαίτατα ἐξωρμᾶτο. παρὰ δὲ Μαντίνειαν ἐξ Ὀρχομε- 
νοῦ ὄρϑρου ἀναστὰς ἔτι σκοταῖος παρῆλϑεν. οὕτω χαλεπῶς ἂν 
ἐδόχουν οἵ στρατιῶται τοὺς Μαντινέας ἐφηδομένους τῷ δυ- 
στυχήματι ϑεάσασϑαι. ἐκ τούτου δὲ μάλα καὶ τἄλλα ἐπετύγ- 19 
χανεν ᾿Ιφικράτης. καϑεστηκότων γὰρ φρουρῶν ἐν ΣΙιιδοῦντι 
μὲν καὶ Κρομμυῶνι ὑπὸ Πραξίτου. ὅτε ἐκεῖνος εἷλε ταῦτα τὰ 
τείχη. ἐν Οἰνόῃ δὲ ὑπὸ ᾿4γησιλάου, ὅτεπερ τὸ Πείραιον ἑάλω, 
πᾶάνϑ' εἷλε ταῦτα τὰ χωρία. τὸ μέντοι “έχαιον ἐφρούρουν οἵ 
“ακεδαιμόνιοι καὶ οἵ σύμμαχοι. οἵ φυγάδες δὲ τῶν Κοριν- 
ϑίων, οὐκέτι πεξῇ παριόντες ἐκ Σικυῶνος διὰ τὴν τῆς μόρας 
δυστυχίαν, ἀλλὰ παραπλέοντες καὶ ἐντεῦϑεν ὁρμώμενοι, πρά- 
γματα εἶχόν τε καὶ παρεῖχον τοῖς ἐν τῷ ἄστει. 

Μετὰ δὲ τοῦτο οἵ ̓ 4χαιοὶ ἔχοντες Καλυδῶνα, ἢ τὸ παλαιὸν ΥἹ. 
Αὐἰτωλία ἦν. καὶ πολίτας πεποιημένοι τοὺς Καλυδωνίους. 
φρουρεῖν ἠναγκάξοντο ἐν αὐτῇ. οἱ γὰρ ᾿ἀκαρνᾶνες ἐπεστρά- 
τευον, καὶ τῶν ᾿4ϑηναίων δὲ καὶ Βοιωτῶν συμπαρῆσάν τινες 
αὐτοῖς διὰ τὸ συμμάχους εἶναι. πιεξόμενοι οὖν ὑπ᾽ αὐτῶν οἵ 
᾿4χαιοὶ πρέσβεις πέμπουσιν εἰς τὴν Δακεδαίμονα. οἱ δ᾽ ἐλ- 
ϑόντες ἔλεγον ὅτι οὐ δίκαια πάσχοιεν ὑπὸ τῶν Πακεδαιμονίων. 

18 

Δ δ δ δῇ. 1, 210 Κὶ 2.1 
ῬαζΖιι πὶ 06ἢ, 4858 α16 [αἰκοα ἄπηο- 
ὨΪΟΡ αἰΘ Μϑῃίηθ ον σγορθη ἰἤγον ΕἌγΟμί 
νΟΥ ἅδη Ρο!ίαβίθη σνϑυῃῦπηί Παδίίθῃ. 

ἀν Νἄᾶπθ νοῦ Κουΐηιῃ δυ βοβίθ! θη. 
8 14, -- πεντήκοντα καὶ δια- 
κοσίους -- ὨΐΪ6 ΖΔ] ἰδ Οἴἴδηθ ΔΓ 
σὰ σουϊηρ, ἀἄα 5 12 ἀΐο (ἀϑβδιημηίζαἢ] 
ἀον ΗἨορ! θη δυΐῦ θΘ00 δηρθσθθθη 80, 
ἈΠ4 παν τνϑηΐρα βίος ρογοιίοί ἢδίίθῃ. 
ΕΘΠΟ τῖνρα ἄθλου 16 νον ιπαοίθη 
ΠΙΟ ἢ (5 Β6δδρί. 

18. διιὼν -- ἀαγο αἴ διᾶάαίο, -- 
16 510}} 8115 εἰς τὰς πόλεις ΘΓ ΙΘθί. 

--- οὕτω χαλεπῶς κτὲέ. --- Ὀῖ6 Μδη- 
{ἰπ6 6 Ὁ. ΟὈΡΊΘΙΟἢ ἀδηηα]5. την (θη 1.8- 
κοαἀπηοπίογη νϑυθίϊπάδι (2, 18), νὰ- 
γΘη (ΟΠ νοὴ αἰίθη Διί ἢθὺ ἀ6η86!| - 
θ6η. ἔθ: Πα 10} απ ἃ νγυγάθη ἃ00}) βρᾶϊου 
γῸΠ ᾿ΠπΠ6η Πλϊΐ ἀὐρνν ὅ Π 850 6. ΑἸ 

4, 11. 
19θ. ἐπετύγχανεν -- ΠΠαίίο 

αἸΙᾶοΚ. 80 δι 8,21. -- ἐν Σι- 
ἢ ἀκ ς -- 5.4.13,--- ἐν Οἐνοίῃ 

ξ ὅ. -- ἐντεῦϑεν -- νοὴ 
ἐπ πες 8115. 

γι. 1. “ἐτωλέα ἦν -- οἷπ ΤΠ], 
δἰ η6 Βοϑιίζαηρ νΟῇ Λϑίο θη, Θ(6᾽ Θ'ἢ5 
τηῖί Ἀεδϑαν 16 ὅ, 1 ὡς Ἄργους 

τῆς Κορίνϑου ὄντος. 8, 81 ἐπεὶ οἵ 
Ἀργεῖοι. τὴν Κόρινϑον άργος ἐπε- 
ποίηντο. 
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ς Ἡμεῖς μὲν γὰρ. ἔφασαν, ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, ὕπως ἂν ὑμεῖς παρ- 
αγγέλλητε συστρατευόμεϑα καὶ ἑπόμεθα ὕποι ἂν ἡγῆσϑε" 
ὑμεῖς δὲ πολιορχουμένων ἡμῶν ὑπὸ ᾿ἀκαρνάνων καὶ τῶν συμ- 
μάχων αὐτοῖς ᾿ϑηναίων καὶ Βοιωτῶν οὐδεμίαν ἐπιμέλειαν 
ποιεῖσϑε. οὐκ ἂν οὖν δυναίμεϑα ἡμεῖς τούτων οὕτω γιγνομέ- 
νῶν ἀντέχειν, ἀλλ᾽ ἢ ἐάσαντες τὸν ἐν Πελοποννήσῳ πόλεμον 
διαβάντες πάντες πολεμήσομεν ᾿“καρνασί τε καὶ τοῖς συμμά- 
χοις αὐτῶν. ἢ εἰρήνην ποιησόμεϑα ὁποίαν ἄν τινα δυνώμεϑα. 

ϑταῦτα δ᾽ ἔλεγον ὑπαπειλοῦντες τοῖς “Πακεδαιμονίοις ἀπαλλα- 

γήσεσϑαι τῆς συμμαχίας, εἰ μὴ αὐτοῖς ἀντεπικουρήσουσι. τού- 
τῶν δὲ λεγομένων ἔδοξε τοῖς τ᾿ ἐφόροις καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ 
ἀναγκαῖον εἶναι στρατεύεσθαι μετὰ τῶν ᾿Αχαιῶν ἐπὶ τοὺς 
᾿καρνᾶνας. καὶ ἐκπέμπουσι ᾿4γησίλαον, δύο μόρας ἔχοντα 
καὶ τῶν συμμάχων τὸ μέρος. οἱ μέντοι ᾿“χαιοὶ πανδημεὶ συνε- 

ἁστρατεύοντο. ἐπεὶ δὲ διέβη ὁ ̓ Δγησίλαος, πάντες μὲν οἵ ἐκ τῶν 
ἀγρῶν ᾿Δκαρνᾶνες ἔφυγον εἰς τὰ ἄστη, πάντα δὲ τὰ βοσκήματα 
ἀπεχώρησε πόρρω, ὕπως μὴ ἁλίσκηται ὑπὸ τοῦ στρατεύματος. 
ὁ δ᾽ “Αγησίλαος ἐπειδὴ ἐγένετο ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς πολεμίας, 

πέμψας εἰς “Στράτον πρὸς τὸ κοινὸν τῶν ᾿Δἀκαρνάνων εἶπεν ὡς 

εἰ μὴ παυσάμενοι τῆς πρὸς Βοιωτοὺς καὶ ᾿4ϑηναίους συμμαχίας 
ἑαυτοὺς καὶ τοὺς συμμάχους αἵρήσονται, δῃώσει πᾶσαν τὴν 

διγὴῆν αὐτῶν ἐφεξῆς καὶ παραλείψει οὐδέν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπεί- 
ϑόοντο, οὕτως ἐποίει, καὶ κόπτων συνεχῶς τὴν χώραν οὐ προΐει 
πλέον τῆς ἡμέρας ἢ δέκα ἡ δώδεκα σταδίων. οἵ μὲν οὖν ᾿ἅκαρ- 

γνᾶνεβ, ἡγησάμενοι ἀσφαλὲς εἶναι διὰ τὴν βραδυτῆτα τοῦ ὍΝ 

τεύματος. τά τὲ βοσκήματα κατεβίβαζον ἐκ τῶν ὀρῶν καὶ τῆς 

θχώρας τὰ πλεῖστα εἰργάξοντο. ἐπεὶ δὲ ἐδόκουν τῷ ̓ “γησιλάῳ 
πάνυ ἤδη ϑαρρεῖν, ἡμέρᾳ πέμπτῃ ἢ ἕκτῃ καὶ δεκάτῃ ἀφ᾽ ἧς 

ῶ, συμμάχων αὐτοὶς -- οΓ 
Ὀαιν, νν6}} σύμμαχος «15 Δάϊοοιϊν 
μϑπα πο}. ἰδέ. 

πη πη ἀϊθ δοιϊηΐρθη, ἃ. ἢ, ἀϊθ Ραὺ- 
(οἱ ἀον Τιακοάδιηοηΐον. 61}. σι 8, 24, 
80. ἰδί ἃ 00} σφίσι δοΡυδθο ΨΙ, ᾿ 

8. τὸ μέρος --- ἄρῃ σννοὶ Μοτοῃ 4!. --- αἴρήσονται --- ἅμα! ννὶθ 
ἷΖιικοπηπιθη θη ΤΠΟΙ!, ΠῚ 5.9 

» 9 “ 5 

4. οὗ ἐκ τῶν ἀγρῶν -- ἀἷο δὰ ἢ ν ΕἾΤ ὃ 
ἐδι Α ὕ. σταδέω ν --- Αὐ]δπρῖο νοη οἷ- 

ἄοη Δροκοῦπ ΡοἤΠηΠ!οπθη. ΔΩ]. χὰ 
ἤροι ΠΟΘ ἃτι5 πλέον τὰ" ὀγρἄπζομᾶοι Β6- 

111. 1, 22, --- Στρατος πῃ) Αο]ιο- 
: ον: Βίτοοκο, -α ὄσφαλὲς εἷ- 

Ιοῦ5, 6ἴὸ Ροἀουπίοηἠ βίο ϑίδαι Ακαυ- 
: ᾿ ναν --- 65 586ὶ διομονγμ οὶ νοῦῖ- 

πη η5. 6 5᾽.1 ἐοὺ Βιιηάοθνου- 
πάη οι, ΒΔΠΜΉΠΙΠΡ᾽ ΔΙ ΒΡ ἄ(ΟΥ ἴῃ [μου Καβ. 1- 

νὶι5 ΧΧΧΗΙ, 17. -- ἑαυτοὺς -- 6. πέμπτῃ -- δεκατῃ -- 5. χὰ 

«. 
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εἰσέβαλε, ϑυσάμενος πρωὶ διεπορεύϑη πρὸ δείλης ἑξήκοντα 
καὶ ἑκατὸν στάδια ἐπὶ τὴν λίμνην περὶ ἣν τὰ βοσκήματα τῶν 
᾿ἀκαρνάνων σχεδὸν πάντα ἦν. καὶ ἔλαβε παμπληϑῆ καὶ βου- 
κόλια καὶ ἱπποφόρβια καὶ ἄλλα παντοδαπὰ βοσκήματα καὶ 
ἀνδράποδα πολλά. λαβὼν δὲ καὶ μείνας αὐτοῦ τὴν ἐπιοῦσαν 
ἡμέραν διεπώλει τὰ αἰχμάλωτα. τῶν μέντοι ᾿ἀκαρνάνων πολ-Ἱ 
λοὲ πελτασταὶ ἦλθον, καὶ πρὸς τῷ ὄρει σκηνοῦντος τοῦ ᾽2γησι- 
λάου βάλλοντες καὶ σφενδονῶντες ἀπὸ τῆς ἀκχρωνυχίας τοῦ 
ὄρους ἔπασχον μὲν οὐδὲν, κατεβίβασαν δὲ εἰς τὸ ὁμαλὲς τὸ 
στρατόπεδον, καίπερ ἤδη περὶ δεῖπνον παρασκευαζόμενον. εἰς 
δὲ τὴν νύκτα οἵ μὲν ᾿ἀκαρνᾶνες ἀπῆλθον, οἵ δὲ στρατιῶται 
φυλακὰς καταστησάμενοι ἐκάϑευδον. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπῆγεν 8 

ὁ ̓ “γησίλαος τὸ στράτευμα. καὶ ἦν μὲν ἡ ἔξοδος ἐκ τοῦ περὶ 
τὴν λίμνην λειμῶνος τε καὶ πεδίου στενὴ διὰ τὰ κύκλῳ περιέ- 
χοντα ὄρη᾽ καταλαβόντες δὲ οἷ᾽ ἀκαρνᾶνες ἐκ τῶν ὑπερδεξίων 

ἔβαλλόν τε καὶ ἠκόντιξον, καὶ ὑποκαταβαίνοντες εἰς τὰ κρά- 
σπεδα τῶν ὀρῶν προσέκειντο καὶ πράγματα παρεῖχον, ὥστε 
οὐκέτι ἐδύνατο τὸ στράτευμα πορεύεσθαι. ἐπιδιώκοντες δὲ 9 
ἀπὸ τῆς φάλαγγος οἵ τε ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππεῖς τοὺς ἐπιτιϑεμέ- 
νους οὐδὲν ἔβλαπτον᾽ ταχὺ γὰρ ἦσαν, ὁπότε ἀποχωροῖεν, πρὸς 
τοῖς ἰσχυροῖς οἵ Δἀκαρνᾶνες. χαλεπὸν δ᾽ ἡγησάμενος ὁ ̓ 2γησί- 
λαος διὰ τοῦ στενοπόρου ἐξελθεῖν ταῦτα πάσχοντας, ἔγνω 
διώκειν τοὺς ἐκ τῶν εὐωνύμων προσκειμένους, μάλα πολλοὺς 
ὄντας εὐβατώτερον γὰρ ἦν τοῦτο τὸ ὅρος καὶ ὁπλίταις καὶ 
ἵπποις. καὶ ἐν ᾧ μὲν ἐσφαγιάζετο, μάλα κατεῖχον βάλλοντες 10 
καὶ ἀκοντίξοντες οἵ ἀκαρνᾶνες, καὶ ἐγγὺς προσιόντες πολλοὺς 
ἐτίτρωσκον. ἐπεὶ δὲ παρήγγειλεν, ἔϑει μὲν ἐκ τῶν ὁπλιτῶν 
τὰ πεντεκαίδεκα ἀφ᾽ ἥβης, ἤλαυνον δὲ οἵ ἱππεῖς, αὐτὸς δὲ σὺν 

ὅ, 17. --- τὴν λίμνην --- ΘΙ Π 6 
566. ροηιοἰηὶ ἰβί,, δύ ἀπροκαπηί, 465- 
δ᾽ ΘΙ 6. ἀδν ΠΘΟΠΠΘΥ ογνἄμηιθ Βοτρ. 

ἡ. κατεβίβασαν --- 516 χιννδῃ- 
δ6ὴ ἀδ5 ΠΘΟΡ ἀ6θ5 Ἀρϑβϑίϊαοβθ, βδῖ0}}. ἴῃ 
ἴθ ρθη σὰ χίθιβθη, --- στρατιῶ- 
ται -- 65 Πηϊΐϊξβδθη ἀαιηϊί αἷθ [Γᾶ κ6- 
ἀἄπιοηϊον βομηθηἰ β6ἷη. 
8. καταλαβόντες - ηδιηη]ῖο]ι 

τὰ κύκλῳ περιέχοντα ὄρη. 
9. πρὸς τοῖς ἰσχυροῖς --- 8 

ἄἀθῃ 510 ΠοΥθη ἀπά ροαἀθοκίθη Ογίθῃ, 

10. κατεῖχον --- γὶθ βοηβί κατ- 
ἴσχειν Δπο}} ἰηἰγδηδίιν: ἀν δα ΐ [05 - 
86 16π, ἀγἄῃρθῃ. 5.1, 8,.2]. 
Κυτορ. πο υ ὸν 2 ἰσχυρὰν τὴν φυ- 
γὴν τοῖς πολεμίοις ἰσχυρώς κατέχων 
ἐποίει. ΤΙπικγά. 1,108 αὐτοὺς Κο- 
οίνϑιοι περὶ γῆς ὕρων πολέμῳ κατ- 
δἴχον. ῬΙΠΜίΆ ΡΟΝ. Ρτδθο. ΡΟ]. 14,9 
᾿Ἑρμεία γὰρ ἀντιπολιτευόμενος - 
ἐπεὶ κατέσχεν ὃ “Μιϑριδατικὸς πο- 
λεμος -- τὴν πόλιν δρῶν κπτέ. 
ἔϑειν --- 58. σὰ ΠῚ, 4, 29, 
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» 3 ς - “ 

ι1 τοῖς ἄλλοις ἠκολούϑει. οἵ μὲν οὖν ὑποκαταβεβηκότες τῶν 
᾽ ΄ 4. ΄ ᾿ , δι... ἄκαρνανων καὶ ἀκροβολιξόμενοι ταχὺ ἐνέκλιναν καὶ ἀπέϑνη- 
σκον φεύγοντες πρὸς τὸ ἄναντες" ἐπὶ μέντοι τοῦ ἀκροτάτου 

- ε -»" ’ὔ “« 

οἵ ὁπλῖται ἦσαν τῶν ᾿Δἀκαρνάνων παρατεταγμένοι καὶ τῶν πελ- 
ταστῶν τὸ πολὺ, καὶ ἐνταῦϑα ἐπέμενον, καὶ τά τε ἄλλα βέλη 
ἠφίεσαν καὶ τοῖς δόρασιν ἐξακοντίζοντες ἱππέας τε κατέτρω- 
σαν καὶ ἵππους τινὰς ἀπέκτειναν. ἐπεὶ μέντοι μικροῦ ἔδεον 
» - " 5 -»" εὐ ᾽ ’ 

ἤδη ἐν χερσὶ τῶν “ακεδαιμονέων οπλιτῶν εἶναι, ἐνέκλιναν, 

καὶ ἀπέϑανον αὐτῶν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ περὶ τριακοσίους. 
1) τούτων δὲ γενομένων δ᾽ “γησίλαος τρόπαιον ἐστήσατο. καὶ τὸ 

ἀπὸ τούτου περιιὼν κατὰ τὴν χώραν ἔκοπτε καὶ ἔκαε᾽ πρὸς 
᾿ ,ὔ Ἁ -» , ᾿Ὶ ,ὕ ς " -» ᾽ » 3 

ἐνίας δὲ τῶν πολεῶν καὶ προσέβαλλεν, ὑπὸ τῶν “Τχαιῶν ἀναγ- 
’ ν᾽ 3 Α ἢ ,ἅ 3 , ς ᾿, ΝΡ ,Ἵ͵ 

καξόμενος, οὐ μὴν εἰλέ γε οὐδεμίαν. ἡνίκα δὲ ηδὴ ἐπεγίγνετο 

18 τὸ μετόπωρον, ἀπῇει ἐκ τῆς χώρας. οἷ δὲ ᾿4χαιοὶ πεποιηκέναι 
5. οἱ ᾿ “τς “ , 3 ͵ » 

τε οὐδὲν ἐνόμιξον αὐτὸν, οτι πόλιν οὐδεμίαν προσειλήφει οὔτε 
δ -»" " » ΕῚ , ΄ ’ὔ »»Ἤ} 3 Α - 

ἑκοῦσαν οὔτε ἄκουσαν, ἐδέοντο τε, εἰ μὴ τι ἄλλο, ἀλλα τοσοῦ- 
τόν γε χρόνον καταμεῖναι αὐτὸν, ἕως ἂν τὸν σπορητὸν δια- 
κωλύσῃ τοῖς ᾿Δκαρνᾶσιν. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι τὰ ἐναντία λέ- 

γοιεν τοῦ συμῳέρφοντοβ: ἐγὼ μὲν γὰρ, ἔφη, στρατεύσομαι πάλιν 

δεῦρο εἰς τὸ ἐπιὸν ϑέρος" οὗτοι δὲ ὅσῳ ἂν πλείω σπείρωσι, 

14 τοσούτῳ μᾶλλον τῆς εἰρήνης ἐπωϑυμήσουσι. ταῦτα δὲ εἰπὼν 
4 - ᾽ , ς δ πὰ » ἢ » 
ἀπῃξει πεζῇ δι Αἰτωλίας τοιαύτας οδοὺς ἃς οὔτε πολλοὶ οὔτε 
9 , ’ 3 ἫἋ 3 ’ » ’ - ὡ. 

ολίγοι δύναιντ ἂν ἀχόντων Αἰτωλῶν πορεύυεσϑαι᾿ ἐκεῖνον 

μέντοι εἴασαν διελθεῖν" ἤλπιξον γὰρ Ναύπακτον αὐτοῖς συμ- 
’ Ω’ 3 ἢ Ἄς 3 Ά, Ἀ ᾽ ,ὔ Ἁ νι ΄ 

πράξειν ὥστ ἀπολαβεῖν. ἐπειδὴ δὲ ἐγένετο κατὰ τὸ Ρίον, 

ταύτῃ διαβὰς οἴκαδε ἀπῆλϑε᾽ καὶ γὰρ τὸν ἐκ Καλυδῶνος ἔκ- 
᾽ὔ ο7 - 3 , ’ ξ 

πλουν εἰς Πελοποννησον οὗ 4ϑηναῖοι ἑκώλυον τριήρεσιν οὁρ- 

μωώμενοι ἐξ Οἰνιαδῶν. 
Ξ " « » Ν“ Ὁ “ 

ΝΙ. παρελθόντος δὲ τοῦ χειμῶνος. ὥσπερ ὑυπέσχετο τοῖς 

ἦν ἡ φίε σαν --- 56] 6 η δῦ ΕΌΥΤΗ νῦν, τὸ ἔπειτα. 80 ἀποῇ τὸ ἐκ τοῦδε. 
ΟΣ τ ἀφίει, ΥὙἹΙ, 4, 89 ἀφίε- Μα1. σι ΥἹΙ, 1, 44. --- τὸ μετῶπο- 
σαν. ἐρετυν, δόρασι τ Πίοβο βὶῃᾷ ρον -- ΔΙΔΠγβοϑ Π1οἢν. {Ἀ]|6ὴ ἀἶθ56 
οἸσΘΉ Π 0. ΠΣ ΖΠῚ ϑίοβϑ Ὀθβι! πϊ, ΒΟσ θ θ᾽ θὴ ἰη8. ἤν 891 ν, (Ἤν, 
νουάθη ΔΡΘῚ Βἰβυν δῖ! νοὴ μόθον ρ6- .1. συμπράξειν το, χα 1 8) 
Ιθσθη6}} Ογίθη ἃτι5 Ζιι αν θοηπ φί. (, ι 

; Ε 3, Ῥίον --- νοτρο). ἴῃ Αρίο- 
νρΙ. ΤΠ, 4, ΠὩ 

, Π16Ὲ), εχομθαν 461) ΠΟ Πτν ἴῃ 
12, τὸ ἀπὸ τουτοῦ --- ἰδ "ἄοΠ5ι- Ἀδαΐα, ἀλποῦ βοηβί ὅπ. } ἀντέρριον 

ΓΟΙροπ ο Ζοῖι. Ποῦ ΑΚ ὶ ννῖο ἴῃ τὸ ρϑηδηηί, 
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᾿Δχαιοῖς, εὐθὺς ἀρχομένου τοῦ ἦρος πάλιν φρουρὰν ἔφαινεν 
ἐπὶ τοὺς ᾿Δἀκαρνᾶνας. οἵ δὲ αἰσθόμενοι, καὶ νομίσαντες διὰ τὸ 
ἐν μεσογείᾳ σφίσι τὰς πόλεις εἶναι ὁμοίως ἂν πολιορκεῖσϑαι 
ὑπὸ τῶν τὸν σῖτον φϑειρόντων ὥσπερ εἰ περιεστρατοπεδευ- 

μένοι πολιορκοῖντο, ἔπεμψαν πρέσβεις εἰς τὴν Πακεδαίμονα, 
καὶ εἰρήνην μὲν πρὸς τοὺς ᾿Ἵχαιοὺς, συμμαχίαν ὃς πρὸς τοὺς 
“ακεδαιμονίους ἐποιήσαντο. καὶ τὰ μὲν περὶ ᾽᾿Δκαρνᾶνας οὕτω 
διεπέπρακτο. 

Ἔκ δὲ τούτου τοῖς “ακεδαιμονίοις τὸ μὲν ἐπ᾽ ᾿4ϑηναίους 2 
ἢ ἐπὶ Βοιωτοὺς στρατεύειν οὐκ ἐδόκει ἀσφαλὲς εἶναι ὄπισϑεν 
καταλιπόντας ὅμορον τῇ “ακεδαίμονι πολεμέαν καὶ οὕτω με- 
γάλην τὴν τῶν ᾽᾿4ργείων πόλιν, εἰς δὲ τὸ "ά4ργος φρουρὰν φαί- 
νουσιν. ὁ δὲ ᾿4γησίπολις ἐπεὶ ἔγνω ὅτι εἴη αὐτῷ ἡγητέον τῆς 
φρουρᾶς καὶ τὰ διαβατήρια ϑυομένῳ ἐγένετο, ἐλϑὼν εἰς Ὀλυμ- 
πίαν καὶ χρηστηριαξόμενος ἐπηρώτα τὸν ϑεὸν εἰ ὁσίως ἂν ἔχοι 
αὐτῷ μὴ δεχομένῳ τὰς σπονδὰς τῶν ᾿Αργείων, ὅτι οὐχ ὁπότε 
καϑήκοι ὃ χρόνος, ἀλλ᾽ ὁπότε ἐμβάλλειν μέλλοιεν “ακεδαι- 
μόνιου τότε ὑπέφερον τοὺς μῆνας. ὁ δὲ ϑεὸς ἐπεσήμαινεν 
αὐτῷ ὅσιον εἶναι μὴ δεχομένῳ σπονδὰς ἀδίκως ὑποφερομένας. 
ἐχεῖϑεν δ᾽ εὐθὺς πορευϑεὶς εἰς Ζελφοὺς ἐπήρετο αὖ τὸν 

᾿“πόλλω εἰ κἀκείνῳ δοκοίη περὶ τῶν σπονδῶν καϑάπερ τῷ 

ὙΙ. 1. ἔφαινεν --- Θα ]6οί ἰδ [πῃ 
ΑΒ0Π 155 8ἃη 485 νου ΠΥ ρ 6 η46, ἀρ8- 
511805. Ὦϊ6 Εγθὶρ ηἶβθθ β' πα αἷθ 465 
Φλῆγοβ 300 ν. Οἴν, -- διὰ --- εἷ- 
ναι --το ὑψοῖ], ψϑῆη ἰἤγο ΕΘΙΔοΥ γοῦ- 
ὐδίοι ψτγάθη, 516 νοοῖ Μϑογθ ΠῸΥ 

Κοίηθ [ρθη ϑηἠ 6] ΘΖ θἤθη Κοπηΐθη, 
--- πολιορκεῖσθαι --- Ὀ]οΚί τί 
ψογάθη. ρον, Ἴ, 2; 4,61; ὙΠ, 
εν 25. 

2. ᾿Δ4γησίπολις --- ὃ. κι 2,9. -- 
ἐγένετο, -Ξ- 5. χὰ Τῇ, 1, 17. --:- 
ὁσέως--δεχομένῳ--- ὈΑδΡΑΥοῖρ, 
γ 6] Οἢ 65. ΠΙθυ ἰτὴ ΠΥρΟΙ οἰ ΒΟ 6 Θ᾽ ΠΠ6 
Ξε εἰ μὴ δέχοιτο 5.61}, οἴδθν σα ρ] οί οι 
ἀ4κ5 ἄθῃη ἀδάδηϊκοη αὐθἢ 2ι ὁσίως 
ἔχοι βομδυῖρϑ Θ.)]6οί. ΕΡΘη80 ἴπ ἀθν 
Δηϊσψοτί 465 γα κο β. -- ὅτι -- μὴη- 
νας --- Ὀῖ6 πίον τἰϊΐ ὁ χρόνος δ8[5 

« θοδιϊτητηΐ ΘΖ οῃποίθ Ζοῖ δὶ οὔθηθδν 
αἴθ σον ίββου Εδβίθ, αἷἰθ ἄθῃ ΠΌΡΓΘΓἢ 
ΒΘ Θ᾽ 50} 4 [ΠΟ ἢ νγάγθη, ἀπ τνἄῃνοπα 

γγ ΘΙ ΟΠ Θ.. Ὡ8Δ0) ρΘρΘηβο (ρθη Υ᾽ ουίγ ἄρ θἢ 
θἴῃ αἰ θηβι βία πὰ Ὀθεβίδπά. Ῥίϑβδῃ. 
ΠΙ, ὅ, 8 πέμπουσι κήρυκα οἵ ᾽49- 
γεῖοι σπεισόμενον πρὸς ᾿ἡγησίπολιν 
σφίσι πατρῴους δή τινας σπονδὰς 
ἐκ παλαιοῦ καϑεστώσας τοῖς Ζίω- 

ριξῦσι πρὸς ἀλλήλους. ἃ πὰ 8 Πγ- 
ΒΟΠ ΘΙ] 10 ἀἴθ56 Εαϑίθ "δὶ ἄδθη γνϑὺ- 
Βοἰθάθηθη ὙΠ ΚουβοΠ αἴ θη ἀ68 ἀοτὶ- 
506) ϑίδιημηθ85. πἰοῃΐ Ζὰ οἰ θη ον Ζ6 1. 
σοἤοϊουί νγασάθη, 50 ΨΥ δἷπ ἀηϑϑίζθῃη 
4 ΘΙ] ΘὈΊρ ΟΡ ἀπα πηγθομίον Ζοὶϊΐ νοὴ 
ϑοιίθη ἀθν Αὐρίνου πηδρ]οη, Αα5 [ἅν 
Εδϑίθ αἰθ5 ψάγθη, ἰἅβϑί βδῖοἢ ηἱοῃΐ 0 6- 
βιπηθη. -- ὑπέφερον -- ΠῚ55 
ΠΙΘΥ ΠΘἴββθη: 4] 5 1 ν᾽ Δ ἢ  ο' δ εσφοῖ 
ΔΟΠ6π, Ὑ6]. Ν, 1,29; 8, Ξ-Ξ 
ἐπεσήμαινεν -ὀ νοιη ὑῶν ἴῃ 
ΟἸγ ρα, ἀοὺ δθῖηθ Οὐδ το] παν ἴῃ Ζεῖ- 
ὁΠθη, ἴα δὴ ἄδη Ορίογ ΐθυθη τ 8ῃν- 
Ζ11 6 6 ὙγΓ ΘΠ, ΘᾺ} ; ἀδρθρ θη πδοῇ- 
μον ἀπεμκρένατο γνοτ ἀβΙ ρῃ  50Π 16} 
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ς Ν᾿ 3 ’ 

ὃ πατρί. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο καὶ μάλα κατὰ ταὐτά. καὶ οὕτω δὴ. 
3 , ᾿] ᾿Ὶ ᾽ -»" ᾿Ὶ ΄ ᾿ ἃ Α 

4γησίπολις ἀναλαβὼν ἐκ Φλιοῦντος τὸ στρατευμα, ἐκεῖσε γὰρ 
Ἄν ο. ἐνα δ αὐτῷ συνελέγετο, ἕως πρὸς τὰ ἱερὰ ἀπεδήμει. ἐνέβαλε διὰ 
Τ ᾽, δ 3: “ ᾽ δον 3 ΄ ͵ Νεμέας. οἱ δ᾽ ᾿4ργεῖοι ἐπεὶ ἔγνωσαν οὐ δυνησόμενοι κωλύειν, 

Ύ “ , 
ἔπεμψαν, ὥσπερ εἰώϑεσαν, ἐστεφανωμένους δύο κήρυκας 
ς , Ρ 
ὑποφέροντας σπονδάς. ὁ δὲ ᾿4γησίπολις ἀποκρινάμενος ὅτι οὐ 
δοκοῖεν τοῖς ϑεοῖς δικαίως ὑποφέρειν, οὐκ ἐδέχετο τὰς σπον- 

δὰς., ἀλλ᾽ ἐνέβαλε καὶ πολλὴν ἀπορίαν καὶ ἔκπληξιν κατά τὲ 
τοὺς ἀγροὺς καὶ ἐν τῇ πόλει ἐποίησε. δειπνοποιουμένου δ᾽ 
αὐτοῦ ἐν τῇ ̓ 4ργείᾳ τῇ πρώτῃ ἑσπέρᾳ, καὶ σπονδῶν τῶν μετὰ 
τὸ δεῖπνον ἤδη γενομένων, ἔσεισεν ὁ ϑεός. καὶ οἱ μὲν Δακε- 
δαιμόνιοι ἀρξαμένων τῶν ἀπὸ δαμοσίας πάντες ὕμνησαν τὸν 
περὶ τὸν Ποσειδῶ παιᾶνα" οἵ δ᾽ ἄλλοι στρατιῶται ᾧοντο 
ἀπιέναι, ὅτι καὶ ᾽ἅγις σεισμοῦ 'ποτε γενομένου ἀπήγαγεν ἐξ 
Ἤλιδος. ὁ δὲ ᾿Δ4γησίπολις εἰπὼν ὅτι εἰ μὲν μέλλοντος αὐτοῦ 

΄ ὅ ς Η- ᾿ 

ἐμβάλλειν σείσειε, κωλύειν ἂν αὐτὸν ἡγεῖτο" ἐπεὶ δὲ ἐμβεβλη- 
͵ , ὦ [χ2 - ς ΄ 

ὕ κύτος, ἐπικελεύειν νομίζει" καὶ οὕτω τῇ ὑστεραίᾳ ϑυσάμενος 
᾿ - ς ΩΣ ᾽ , ι ͵ ω ᾿ 

τῷ Ποσειδῶνι ἡγεῖτο οὐ πορρῶ εἰς τὴν χῶραν. ατὲ δὲ νεῶ- 
ΒΡ τῳ ΄ ». , ϑ."Ἂ" “ 
στὶ τοῦ 4γησιλαου ἑστρατευμένου εἰς τὸ “άργος. πυνϑανομε- 

νος ὁ ᾿Δγησίπολις τῶν στρατιωτῶν μέχρι μὲν ποῖ πρὸς τὸ 
τεῖχος ἤγαγεν ὁ ̓ 4γησίλαος, μέχρι δὲ ποῖ τὴν χώραν ἐδήωσεν, 
ὥσπερ πένταϑλος πάντῃ ἐπὶ τὸ πλέον ὑπερβάλλειν ἐπειρᾶτο. 

θ καὶ ἤδη μέν ποτε βαλλόμενος ἀπὸ τῶν τύρσεων τὰς περὶ τὸ 

ΔΡΟΠΠο, ἀθὺ οἷῃθ Δπίνγονῦὶ ἴῃ Δ ονίθη 
ΡΠ! 6. -- καὶ μάλα -- 8. δὰ Π], 
4, 2. 

ΌΣ δυνησόμενοι - ἀρῃᾶηρὶρ; 
νοι ἔγνωσαν. 

4. σπονδῶν ---. γενομένων -- 
Ζαη ἢ 55. ἀον Μη! σοίίθη. Ὀγδο 
"8 εἴη Τιδηκορίευ, Οοηνῖὶν, 2,1 Ὡς 
δ᾽ ἀφῃρέ ἔϑησαν αἴ τράπεζαι καὶ 
ἔσπεισαν καὶ ἐπαιάνισαν. --- τῶν 
ἀπὸ δαμοσίας --- 5. δι ὅ, 8. -- 
παιᾶνα --- 5. δι 11,4, 17. Απ ἄθῃ 
Ροβοίάοη ἰδβὶ ἀθν (68 Β8ηρ σοΡιοἢίοί, 
νγ0}} ἀϊοβον οὐν ἴθ λάθοι νογἂη- 
Ια58ι. --- ὥοντο ἀπιέναι --- οἷ - 
(6, ΠΙΔἢ ηἴϊ556 Α 216 ]}} 6 ὴ. 80 
ν]θ δοκεῖν θοάουοι ρει οἄθι ἢ ὅ (10; 
50] οἴη 6,9. 50 8πο} οἴεσϑαι, ἡγεὶ- 
σϑαι, νομίξειν [ἂν σαί οὐδν πὖ- 

{πὶ Βα! 6 πη. 6]. Ν, 1, 16, -- ὅτι 
- Ἤλιδος -- 5. {| ., 24. 

ὅ. καὶ οὕτω ξπε 880 οἴμοι Ρὰν- 
(ἰοἷρ 5.61} οἷν οὕτω οὐδὺ οὕτω δή, 
ἀθ6 0 ΜΚ Ὸ}}} ποθι καὶ οὕτω, ἀδθον οἠί- 
ννοάον καί χὰ {Πρ θη, οὐδὺ τΐὶ Πἰηάονῖ 
εἶπεν {τι ΒΟΠγείροη. -- Ψεωστέ -- 
5.4, 19. -- μέχρι ποῖ -- Υβὶ. 
ΡΙαίοι αονρ. 5. 487 ἐπήχουσα βου- 
λὲε υομένων μέχρι ὅποι τὴν σοφίαν 
ἀσκητέον εἴη. ΝξΙ. σιι ΥἹΙ, 2, 19. -- 
ὥσπερ πένταϑλος -- νῖθ οἷῃ 
Καπηρίου, ἄονῦ ἴῃ ἄθηὶ δι15 πύγμη, 
ἅλμα, δίσκος, δρόμος, πάλη μοϑβίο- 
ποηάσθι Ῥϑηίδι οι σοῖθὲ, βοῖηθη Νο- 
ΘΗ ον. ἴῃ ᾿θάθπι οἰηζοίποι ΤΊ] [6 
“τ ρου οίθη 5θοῃϊ, 50 βίσθυίθ ἀρθ- 
ΒΙ 00} 18. 0} ἴῃ θοῦ Ηϊμπ βίοι 65. ἀοπὶ 
Αρβοβιίαοβ Ζανοῦ σὰ (ἢ, ἄδν δἰ ]οὺ- 
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τεῖχος τάφρους πάλιν διέβη" ἦν δὲ ὅτε οἰχομένων τῶν πλεί- 
των ᾿Δργεέων εἰς τὴν Πακωνικὴν οὕτως ἐγγὺς πυλῶν προσ- 

ἥλϑεν ὥστε οἵ πρὸς ταῖς πύλαις ὄντες τῶν ᾿“Ιργείων ἀπέκλεισαν 
τοὺς τῶν Βοιωτῶν ἱππέας εἰσελϑεῖν βουλομένους, δείσαντες 

μὴ συνεισπέσοιεν κατὰ τὰς πύλας οἵ “ακεδαιμόνιοι᾽ ὥστ᾽ 
ἠναγκάσθησαν οἱ ἱππεῖς ὥσπερ νυκτερίδες πρὸς τοῖς τείχεσιν 
ὑπὸ ταῖς ἐπάλξεσι προσαραρέναι. καὶ εἰ μὴ ἔτυχον τότε οἵ 
Κρῆτες εἰς ΝΝαυπλίαν καταδεδραμηκότες, πολλοὶ ἂν καὶ ἂν- 
ὃρες καὶ ἵπποι κατετοξεύϑησαν. ἐκ δὲ τούτου περὶ τὰς εἱρκτὰς Ἰ 
στρατοπεδευομένου αὐτοῦ πίπτει "κεραυνὸς εἰς τὸ στρατόπε- 
δον᾽ καὶ οἱ μέν τινες πληγέντες, οἱ δὲ καὶ ἐμβροντηϑέντες 
ἀπέϑανον. ἐκ δὲ τούτου βουλόμενος τειχίσαι φρούριόν τι ἐπὶ 
ταῖς παρὰ Κηλοῦσαν ἐμβολαῖς, ἐθύετο" καὶ ἐφάνη αὐτῷ τὰ 
ἱερὰ ἄλοβα. ὡς δὲ τοῦτο ἐγένετο, ἀπήγαγε τὸ στράτευμα καὶ 
διέλυσε, μάλα πολλὰ βλάψας τοὺς Ἰῤνοβόμς ἅτε ἀπροσδοκή- 
τῶς αὐτοῖς ἐμβαλών. 

Καὶ ὁ μὲν δὴ κατὰ γῆν πόλεμος οὕτως ἐπολεμεῖτο. ἐν ᾧ ΝἼΙ. 
δὲ πάντα ταῦτα ἐπράττετο, τὰ κατὰ ϑάλατταν αὖ καὶ τὰς πρὸς 

ϑαλάττῃ πόλεις γενόμενα διηγήσομαι, καὶ τῶν πράξεων τὰς 
μὲν ἀξιομνημονεύτους γράψω, τὰς δὲ μὴ ἀξίας λόγου παρήσω. 
πρῶτον μὲν τοίνυν Φαρνάβαζος καὶ Κόνων, ἐπεὶ ἐνίκησαν 
τοὺς “Πακεδαιμονίους τῇ ναυμαχίᾳ, περιπλέοντες καὶ τὰς νή- 
σους καὶ πρὸς τὰς ἐπιϑαλαττιδίας πόλεις τούς τὲ “ακωνικοὺς 

ἁρμοστὰς ἐξήλαυνον καὶ παρεμυϑοῦντο τὰς πόλεις ὡς οὔτε 

. . δ' ὃ αὐ ι " 2 ’ [ 
ἀἴηρθ. θη) ΡΟ 1586 11|6 αορπον νὰν, δὲ καὶ ἔκφρονας ἐποίησαν αἵ βρον- 
πον} 8, 90: ταί. --. Κηλοῦσαν --- - Βεὶ ϑίγαθο 

θ. οἰχομένων --ΜΠακωνικὴν ΥΠΙ, 5. 382 Κηλωσσα τοὶ Κοί- 
- ν᾽ 6! οἱ οῃΐ δα ΡΠ ἀγα πο ϑζίροη. --- λωσσα, οἷη Βοτρ ἴῃ] (ἀοθϊοίο νοη 
Κρῆτες --- ἀἰδ 56Ποη 2, 10 ουνἅμη- Ρ]]α5. [θοὸν ἐμβολή 5. τιι Ν, 4, 
ἰθὴ Κυθίϊβομθη Βοροπβομίσοη, αἴ ἴπὶ 48. --- ἄλοβα -- 5. σὰ ΠΙ, 4, Ὧν: 
ἤρογο ἀον 1ακοαδιηοηϊον αἰδηίεη. --- 
καταδεδραμηκότες --- δα εἴπει ὙὉὙΠΠΙ. 1. ὃ -- πόλεμος -- ρ6- 
Βιγοι ἔζυρο Βῆμα]... Υρ]. 
δ᾽,..8, -- Τιυκγά. ὙΠΠ1, 92. 

Ἴ. εἱρκτὰς --- νἱ] !Ποἴοι οἴη ἀἰολι 
νΟΡ ἄοΥ δίααί οὐοὺ ἀη ἀον Μδιον ,θ6- 
ΠηἀΠ16Π 68. αοἰδηρη 5. ΡῬαυβαη. ΠΙ, 
Ὁ, 9 ὑπὸ τὸ τεῖγος “κατεστρατοπε- 
δεύετο ἤδη τῶν ᾿ἡργείων. --- οἵ μέν 
τένες --- 5, ζυ 4,8, -- ἐμβρον- 
τηϑέντες --- Ραυδβᾶῃ. ἃ. ἃ. Ὁ. τοὺς 

8;τ 18. 

ἢἶἾ556 561 

νυ ὉΠ Π]Π10ἢ ἀν Κουὶη 566. Κυϊορ "6- 
ηδηηΐ. Πη ΕοΙροπάθη μ0]0 ΧΘΠΟΡΠΟΙΙ 
αἰ ἄθη ϑ'θοκνίθρ θοιροοη θη ὑγεῖρ- 

ἀοη 44}γὸ 9094 ν. Ὅν. 
Π80]). --- ἐνίκησαν -- Ρ6ὶ Κηϊάοβ. 
5, 8, 11|Π΄. ---- τὰς νήσους -- δ56- 
πάαπον ἀπίσοχαιμ! 61 Π]οά. ΧΙΝ, 84. 
-- οὔὐὔτὲ -- τὲ --- νἷῖο (8 Ιαἰδίηϊ. 
5016 πδῴι6 --- δέ, 
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ἀκροπόλεις ἐντειχιοῖεν ἐάσοιέν τε αὐτονόμους. οἱ δ᾽ ἀκούον- 
τες ταῦτα ἤδοντό τὲ καὶ ἐπήνουν καὶ ξένια προϑύμως ἔπεμπον 
τῷ Φαρναβάξῳ. καὶ γὰρ ὁ Κόνων τὸν Φαρνάβαζον ἐδίδασκεν 
ὡς οὕτω μὲν ποιοῦντι πᾶσαι αὐτῷ αἱ πόλεις φίλιαι ἔσοιντο, 

᾽ ἃ -» ΄ Α ἔ ’ 

εἰ δὲ δουλοῦσϑαι βουλόμενος φανερὸς ἔσοιτο, ἔλεγεν ὡς μία 

ἑκάστη πολλὰ πράγματα ἱκανὴ εἴη παρέχειν καὶ κίνδυνος εἴη 
9 μὴ καὶ οἵ Βλληνες, εἰ ταῦτα αἴσϑοιντο, συσταῖεν. ταῦτα μὲν 

οὖν ἐπείϑετο ὁ Φαρνάβαξος. ἀποβὰς δ᾽ εἰς Ἔφεσον τῷ μὲν 

Κόνωνι δοὺς τετταράκοντα τριήρεις εἰς Σηστὸν εἶπεν ἀπαν- 
τᾶν, αὐτὸς δὲ πεζῇ παρήει ἐπὶ τὴν αὑτοῦ ἀρχήν. καὶ γὰρ ὁ 

᾿ Ω’ , , - ΕῚ »" 

Δερκυλίδας. οσπὲρ καὶ πάλαι πολέμιος ἣν αὐτῷ, ἔτυχεν ἐν 
ἮἯ ὃ Ἣ Ω, « , ᾿Ὶ ’ " 3 ὅσ ἢ χλλ 

βυδῷ ων, ὁτὲ ἡ ναυμαχία ἔγενετο, καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ αἀλλοι 
ς ᾿Ὶ λ » 

ἁρμοσταὶ ἐξέλιπεν, ἀλλὰ κατέσχε τὴν Ἄβυδον καὶ διέσωξε 
, . Μ᾿ Ἁ , ’ δ 3 

φίλην τοῖς “ακεδαιμονἴοις. καὶ γὰρ συγκαλέσας τοὺς Αβυδη- 
᾿ " ΄ Φ' » -» ᾽ δ ιζω " ΄ 

ἁνοὺς ἔλεξε τοιάδε. ὦ ἄνδρες, νῦν ἔξεστιν υμῖν καὶ πρόσϑεν 

φίλοις οὖσι τῇ πόλει ἡμῶν εὐεργέτας φανῆναι τῶν “ακεδαι- 
μονέων. καὶ γὰρ τὸ μὲν ἐν ταῖς εὐπραξίαις πιστοὺς φαίνεσϑαι 
οὐδὲν ϑαυμαστόν᾽" ὅταν δέ τινες ἐν συμφοραῖς γενομένων φί- 
λων βέβαιοι φανῶσι, τοῦτ᾽ εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον μνημονεύε- 

᾿ “ " ς ᾿ Ἁ , ται. ἔστι δὲ οὐχ οὕτως ἔχον ὡς εἰ τῇ ναυμαχίᾳ ἐκρατήϑημεν, 
οὐδὲν ἄρα ἔτι ἐσμέν" ἀλλὰ καὶ τὸ πρόσϑεν δήπου, ᾿4ϑηναίων 

» , 3 - 

ἀρχόντων τῆς ϑαλάττης, ἱκανὴ ἦν ἡ ἡμετέρα πόλις καὶ εὖ φί- 
λους καὶ κακῶς ἐχϑροὺς ποιεῖν. ὅσῳ δὲ μᾶλλον αἱ ἄλλαι πόλεις 
σὺν τῇ τύχῃ ἀπεστράφησαν ἡμῶν, τοσούτῳ ὄντως ἡ ὑμετέρα 
πιστότης μείζων φανείη ἄν. εἰ δέ τις τοῦτο φοβεῖται, μὴ καὶ 

κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν ἐνθάδε πολιορκώμεϑα. ἐννοείτω 
ὅτι Ἑλληνικὸν μὲν οὔπω ναυτικὸν ἐστιν ἐν τῇ ϑαλάττῃ, οἵ δὲ 
βάρβαροι εἰ ἐπιχειρήσουσι τῆς ϑαλάττης ἄρχειν, οὐκ ἀνέξεται 
ταῦτα ἡ Ἑλλάς" ὥσϑ᾽ ἑαυτῇ ἐπικουροῦσα καὶ ὑμῖν σύμμαχος 

- Π]ΟὨἾΘΥα οὶ Κουίηιἢ δου οο θη θη 5᾽θρ' 
θοκαηηΐ χὰ πιδοῆθη, 5, 8, 23 ἢ, - 

9 “ 

αὐτῷ ἄθηυ ΡηῃδυημᾶθαΖοβ. ἤθη 

Ὡς το τ δι Ὲ ἀϊθ ΒοΟΙΠΟΥ (δΥ 
“᾿ . ᾿Ὶ , 

διᾶαίο, ἀθηλ δίηηθ πὸ} ἃ τὰς πο- 
λεις δυν οΚο οπα, --- κένδυνος -- 
μή -- νορθὴ ἦθβ ἴῃ κένδυνος [Ιἴ6- αναπά ν οἰ πμἀβομα ὁ. Π|,. ἢ, Ὁ. 
σϑηάοη Βορν 65. ἀοὺ ΕἼΡΟΙΙ ; 50. 410} 4, ὑμῖν -- εὐεργέτας -- 5.2}, 
Απδ. 1 1, ὁ: ΥἹ, 1, 21; ΥἹΙΙ, 7, 38. --- ἔστι δὲ οὐχ οὕτως ἔχον-- 
δ. ν -- } οὗ Ἕλληνες --- ἃ. ἢ. ἀϊοὸ τἱλ Νδομάναοῖκ βίαι οὐχ οὕτως ἔχει, 

δατορἤϊβομοη τίθο θη, Απὰ}.1Υ,1, 8 καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον. 
8. ΤΠερκυλίδας -τ νὰν νοὴὶ Ἠοτχοά. Π, 128 ἔστι οὕτως ἔχοντα 

ΑΘ βιϊαο8. 80} Αϑίθη. ρϑβοῃιοκι ψουὺ- 

ἀθη., ἃπἢ ἀονὺ ἄθη νὴ ἄδθη [1 εἸἰκοα ἃ- 
ταῦτα. -- οὐδὲν --- ἐσμέν --- 88 
Ια ἢ πλϊΐ Ὁ 5 818 ἰδ8.. 
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, ἄς ΤΑ ᾿ » ἢ ᾿ 9 ,. ῦ . 
γενήσεται. οὗ μὲν δὴ ταῦτα ᾿αμβμοριτίϑ 8 οὐκί ἀποντῶς αλλὰα προ- 

ϑύμως ἐπείσϑησαν᾽ καὶ τοὺς μὲν ἐόντας ἁρμοστὰς φίλως ἐδέ- 

χοντο, τοὺς δὲ ἀπόντας μετεπέμποντο. ὁ δὲ ΖΙερκυλίδας, ὡς 
[ἢ Α , Ψ Ἁ , 

συνελέγησαν πολλοὶ καὶ χρήσιμοι ἄνδρες εἰς τὴν πόλιν, δια- 
βὰς καὶ εἰς Σηστὸν, καταντικρὺ ὄντα ᾿Αβύδου καὶ ἀπέχοντα 

3 ἢ 2 ἢ , . ν ἘΝ - , 
οὐ πλεῖον ὀκτῶ σταδίων, οδοι τε διὰ “ακεδαιμονίους γὴν ἔσχον 

ἐν Χερρονήσῳ, ἤϑροιξε, καὶ ὅσοι αὖ ἐκ τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ πό- 
’ , Ω’ 3 

λεῶν ἀρμοσταὶ ἐξέπιπτον, καὶ τούτους ἐδέχετο, λέγων ὅτι οὐδ 
ἐχείνους ἀϑυμεῖν δεῖ, ἐννοουμένους ὅτι καὶ ἐν τῇ Δσίᾳ. ἢἣ ἐξ 
ἀρχῆς βασιλέως ἐστὶ, καὶ Τῆμνος, οὐ μεγάλη πόλις, καὶ Αἰγαί 
εἰσι καὶ ἄλλα γε χωρία, ἃ δύνανται οἰκεῖν οὐχ ὑπήκοοι ὄντες 
βασιλέως. καίτοι. ἔφη. ποῖον μὲν ἂν ἰσχυρότερον Σηστοῦ λά- 
βοιτε χωρίον, ποῖον δὲ δυσπολιορκητότερον; ὃ καὶ νεῶν καὶ 

πεζῶν δεῖται, εἰ μέλλοι πολιορκηϑήσεσθϑαι. τούτους αὖ τοιαῦτα 

λέγων ἔσχε τοῦ ἐκπεπλῆχϑαι. ὁ δὲ Φαρνάβαξος ἐπεὶ εὗρε ὁ 

τήν τε ᾿άβυδον καὶ τὸν Σηστὸν οὕτως ἔχοντα, προηγόρευεν 
αὐτοῖς ὡς εἰ μὴ ἐκπέμψοιεν τοὺς “ακεδαιμονίους, πόλεμον 
3 ἣ 3 ΄ 2 ᾿ 3 3 , , Ἁ 

ἐξοίσει πρὸς αὐτούς. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἐπείϑοντο, Κόνωνι μὲν 
’ ’ 3 . " ’ ἊΣ 5." Α 

προσέταξε κωλύειν αὐτοὺς τὴν ϑάλατταν πλεῖν. αὐτὸς δὲ 

ἐδήου τὴν τῶν ᾿᾿βυδηνῶν χώραν. ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἐπέραινε 
πρὸς τὸ καταστρέφεσϑαι, αὐτὸς μὲν ἐπ᾽ οἴκου ἀπῆλϑε, τὸν δὲ 
Κόνωνα ἐκέλευεν εὐτρεπίξεσϑαι τὰς καϑ᾽ Ἑλλήσποντον πόλεις, 
ὅπως εἰς τὸ ἔαρ ὅτι πλεῖστον ναυτικὸν ἀϑροισϑείη. ὀργιξόμε- 

ὅ. ἐόντας ἁρμοστὰς --- αἰα νοπ 
δηάθγθη Ονίθῃ νουίγθρθη ἀϑηΐη Κα- 
ἴθ. ἔέναι ἴῃ ἀδθγ Βοἀθαίαπρ' Κοιη- 
ΠἸΘῺ 810} 4,ὅ; Ὑ',,4,29. --- Σηστὸν 
-- ὄντα -- ᾿Σηστός δ ννὉ Π]10}} 818 
οοὐῳϑων ΘΘΌγδομ, τννῖθ ἴ, 2, 18: 
Ἄροβ. 2, 26; [8 Μαβοιιπάπι ΔΈΟΝ 
5 6. Ῥδπιοϑι. 565. Ατ᾽ϑίοκν, 168 ἃ. 
169, Βίερῃ, ΒγΖ. ὑῃίου Σηστός. --- 
ὅσοι -- Χερρονήσῳ -- ἴῃ ΕΌΪΡ 6 
ἀδν 1Π, 2, 9 ογζἅμιθη Ἐχρθαϊίοη 465 
θυ κΥ 488. -- Τήμνος υ. Αἰγαί 
- δο]βοη6 διδαία ἴῃ ΚΙοϊηβίθῃ, 
ὃ -- πολιορκηϑήσεσϑαι - (16 
Αὐβαγ πο κβυν οἶδ ἰδέ δίνγαβ εἰρϑηι ὔπι- 

ΠΟ ἢ τι ἀ6γ Ρ]αίζ ουὐΐογάουί ζὰγ Β6- 
--ὦὦ-ὦ- ἰδ υιιηρ, ΞΟΠ πηὰ [Δα ἤρου. 

τοῦ -- ἐκπεπλήῆχϑαι --- 5. αἴθ 
πᾷοῃβία ΑἸΙη. 

6. πλεῖν ---- ὮΪ6 Ἄοῦρα 465 Ηἰϊη- 
ἀθγ 5 τ ογάθη θηίνγθα θυ ἶΐ 46 η1 ὈΓΟ556 
ΙπηΠηϊν γουθαηάθη γγῖθ πῖον, οὐδ τηϊί 
αἀοῖη Βα ϑίδης ν] οί 1 ΠΗ ἰν ἢ ἀοοα- 
5δι1ν οἄ. ἀδποιίν : ΒΌΡΠΟΚΙ. ΡΗΠΟΚΙ.1241 
ἔστιν ὅς σε κωλύσει τὸ δρᾶν. ἈπᾶΡ. ΠΝ 
0,2 ὅτι κωλύσειε τοῦ κάειν ἐπιόντας: 
σαν !δπ 0 ἀ6πὶ [πΠη1ἰν ΗγΪύ μή {Π]: 
2, 22, Ἐυτρ. ῬΠΟΘῃ. 1208 “κωλῦσαί σὲ 
δεὶ σὺν μητρὶ τῇ σῇ μὴ πρὸς ἀλ- 
ληλοῖν ϑανεῖν, οἄον τηῖξ πἰηζαρ'  6:- 
6 πὶ τό Ηδγοᾶοι ἀμ [01 τὸ μὴ λεή- 
λατῆσαι ἑλόντας σφέας τὴν πόλιν 

ἔσχε τόδε. Κγτορ. 1, 6, 82. ΑἿΓ [Δ]- 
ΒΟΠΘΥ [,6881 βοΠδίμθη ἀἴ6 Κά]Π6 2ὰ 
ΒοΡαΠ θη, γγὸ αοΥ [πΠηϊἰν τηἱν τοῦ μὴ 
Βίθῃΐ, ψῖθ ΑπδᾶΡ. ΠΙ, ὅ, 11 πᾶς γὰρ 
ἀσκὸς δύο ἄνδρας ἔξει τοῦ μὴ κα- 
ταδῦναι. 



174 ΞΕΝΟΦΟΝΤΟΣ 

νος γὰρ τοῖς “ακεδαιμονίοις ἀνθ᾽ ὧν ἐπεπόνϑει περὶ παντὸς 

ἐποιεῖτο ἐλϑεῖν τε εἰς τὴν χώραν αὐτῶν καὶ τιμωρήσασϑαι ὅ,τι 
δύναιτο. καὶ τὸν μὲν χειμῶνα ἐν τοιούτοις ὄντες διῆγον" ἅμα 
δὲ τῷ ἔαρι ναῦς τε πολλὰς συμπληρώσας καὶ ξενικὸν προῦ- 
μισϑωσάμενος ἔπλευσεν ὃ Φαρνάβαζός τε καὶ ὁ Κόνων μετ᾽ 
αὐτοῦ διὰ νήσων εἰς Μῆλον, ἐκεῖϑεν δὲ δρμώμενοι εἰς τὴν 
“ακεδαίμονα. καταπλεύσας δὲ πρῶτον εἰς Φερὰς ἐδήωσε ταύ- 
τὴν τὴν χώραν ἔπειτα καὶ ἄλλοσε ἀποβαίνων τῆς παραϑαλατ- 
τίας ἐκακούργει ὅ,τι ἐδύνατο. φοβούμενος δὲ τήν τε ἀλιμενό- 
τηταὰ τῆς χώρας καὶ τὰ τῆς βοηϑείας καὶ τὴν σπανοσιτίαν, 
ταχύ τε ἀνέστρεψε καὶ ἀποπλέων ὡρμίσϑη τῆς Κυϑηρίας εἰς 

ἐπεὶ δὲ οἵ ἔχοντες τὴν πόλιν τῶν Κυϑηρίων 
φοβηϑέντες μὴ κατὰ κράτος ἁλοῖεν ἐξέλιπον τὰ τείχη, ἐκεί- 
νους μὲν ὑποσπόνδους ἀφῆκεν εἰς τὴν “ακωνικὴν; αὐτὸς δὲ 

ἐπισχευάσας τὸ τῶν Κυϑηρίων τεῖχος φρουρούς τε καὶ Νικό- 
φηικιον ᾿'4ϑηναῖον ἁρμοστὴν ἐν τοῖς Κυϑήροις κατέλιπε. ταῦτα 
δὲ ποιήσας καὶ εἰς ᾿Ισϑμὸν τῆς Κορινϑίας καταπλεύσας. καὶ 
παρακελευσάμενος τοῖς συμμάχοις προϑύμως τε πολεμεῖν καὶ 
ἄνδρας πιστοὺς φαίνεσϑαι βασιλεῖ, καταλιπὼν αὐτοῖς χρήματα 

φῦσα εἶχεν, ὥχετο ἐπ᾽ οἴκου ἀποπλέων. λέγοντος δὲ τοῦ Κόνω- 
νος ὡς εἰ ἐῴη αὐτὸν ἔχειν τὸ ναυτικὸν, ϑρέψοι μὲν ἀπὸ τῶν 
νήσων, καταπλεύσας δ᾽ εἰς τὴν πατρίδα συναναστήσοι τά τὲ 
μακρὰ τείχη τοῖς ̓Δϑηναίοις καὶ τὸ περὶ τὸν Πειραιᾶ τεῖχος, 

οὐ εἰδέναι ἔφη ὅτι “ακεδαιμονίοις οὐδὲν ἂν βαρύτερον γέ- 
νοιτο, καὶ τοῦτο οὖν. ἔφη. σὺ τοῖς μὲν ̓ 4ϑηναίοις κεχαρισμέ- 

νος ἔσει, τοὺς δὲ Δακεδαιμονίους τετιμωρημένορ᾽ ἐφ᾽ ᾧ γὰρ 
πλεῖστα ἐπόνησαν, ἀτελὲς αὐτοῖς ποιήσεις. ὁ δὲ Φαρνάβαζξος 

ἀκούσας ταῦτα ἀπέστειλεν αὐτὸν προϑύμως εἰς τὰς ᾿4ϑήνας, 

-- 

8 Φοινικοῦντα. 

1. τῷ ἕαρι ---- 4658 94}γ65 808 ν, 
Ον, -- διὰ νήσων --- φ'ι ἸΒο θη 
ἄρῃ Ογοϊίαάθη Εἰ γο}}, ἴθ ἀθρθηβαίΖ6 
σὰ ἀδν ]ινὶ ἀν οἢ 4ἃ8 ΟἸΡήΒ Μίδοι. 80 
ΟἸἸ6 ΑὙΕΠΚΟΙ 810}} Ὑ], 2, 12. Ποιοά. 
ὙΠ]|, 108. ἀπὸ νήσων Ν, 1, 23. 
τὰ τῆς βοηϑείας -- Ὄϊς ΘοΙΆ.- 
0, ψγ6 ]οΠ 6. οἷηθ Απηδηουιηρ (68 
Γ6᾽ ΠΟ ο ἤθονοβ. Ὀυϊη ρθη ἰτύμηι6. --- 
τῆς Κυϑηρίας -- πᾶχη!ϊο! γῆς. 

8. ὁρμοστήν --- Βοηδϑὺ ππν ΟΝ 

ἄθη ϑιδιι Πα] ίουη. ροβαρί, ψθίομθ αἶδ 
Πακοάάιπηοηϊου ἴῃ πῃίογυν ουίοπθη διδα- 

(6 ᾿ιἰο ἰθ. 

0, λέγοντος -- ἔφη --- ᾿εἷὰ 
Π ρουρᾶηρ ἅπ5. ἀθη) ἀδηοὶ. 8}080]. ἴῃ 
(5 του Πηϊιαηὶ δπὸ} ὙΙ], 4, 4. 
Κγρορ. ΥἹ, 9, 17 εἰπόντος δὲ Σ Κύρου 
ὅτι τούτων. μὲν τοίνυν εἴη ἅλις ἃ 
δὲ καιρὸς ἡμὶν. εἰδέναι, ταῦτ᾽, ἔφη, 
διήγου, τὰ μακρὰ τείχη Ὁ 
αἴ Τιγϑαηάον χουβιῦνι Πδίίο, 5. 1], 2, 
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καὶ χρήματα προσέϑηκεν αὐτῷ εἰς τὸν ἀνατειχισμόν. ὁ δὲ ἀφι- 
κόμενος πολὺ τοῦ τείχους ὥρϑωσε, τά τε αὑτοῦ πληρώματα 
παρέχων καὶ τέκτοσι καὶ λιϑολόγοις μισϑὸν διδοὺς, καὶ ἄλλο 
εἴ τι ἀναγκαῖον ἦν, δαπανῶν. ἦν μέντοι τοῦ τείχους ἃ καὶ αὐ- 
τοὶ ᾿4ϑηναῖοι καὶ Βοιωτοὶ καὶ ἄλλαι πόλεις ἐϑελούσιαι συνετεί- 
χισαν. οἵ μέντοι Κυρίνϑιοι ἀφ’ ὧν ὁ Φαρνάβαζος κατέλιπε 
χρημάτων ναῦς πληρώσαντες καὶ ᾿'4γαϑῖνον ναύαρχον ἐπιστή- 
σαντες ἐθαλαττοκράτουν ἐν τῷ περὶ ᾿Ζχαΐαν καὶ Λέχαιον 
κόλπῳ. ἀντεπλήρωσαν δὲ καὶ οἱ Πακεδαιμόνιοι ναῦς, ὧν Πο- 
δάμενος ἦρχεν. ἐπεὶ δὲ οὗτος ἐν προσβολῇ τινι γενομένῃ 
ἀπέϑανε, καὶ Πόλλις αὖ ἐπιστολεὺς ὧν τρωϑεὶς ἀπήῆλϑεν, 
Ἡριππίδας ταύτας ἀναλαμβάνει τὰς ναῦς. Πρόαινος μέντοι 

Κορένϑιος τὰς παρ᾽ ᾿Δγαϑίνου παραλαβὼν ναῦς ἐξέλιπε τὸ 
ἰν ᾿ Ξ - 

Ῥίον" “ακεδαιμόνιοι δ᾽ αὐτὸ παρέλαβον. μετὰ δὲ τοῦτο Τε- 
λευτίας ἐπὶ τὰς Ηριππίδου ναῦς ἡλϑε. καὶ οὗτος αὖ τοῦ κόλ- 
που πάλιν ἐκράτει. 

Οἱ δὲ Ζακεδαιμόνιοι ἀκούοντες ὅτι Κόνων καὶ τὸ τεῖχος 
ἐμ 5 ΄ ΠῚ » , ΄, 3 , Α δ 

τοῖς 4ϑηναίοις ἐκ τῶν βασιλέως χρηματῶν ἀνορϑοίη. καὶ τὸ 

ναυτικὸν ἀπὸ τῶν ἐκείνου τρέφων τάς τὲ νήσους καὶ τὰς ἐν τῇ 
3 Ξ . ᾿ , 2 , 2 ’ 8). 1 
ἠπείρῳ παρὰ ϑαλατταν πόλεις 4ϑηναίοις εὐτρεπίζοι, ἕνο- 

μισαν, εἰ ταῦτα διδάσκοιεν Τιρίβαζον βασιλέως ὄντα στρατη- 
Ἁ μ χω - Ἃ Α ξ Ἁ ᾿ , ἯὟἯ -» , 

γον, ἡ καὶ ἀποστῆσαι αν πρὸς ἑαυτους τὸν Τιρίβαξον ἡ παυσαί 

γ᾽ ἂν τὸ Κόνωνος ναυτικὸν τρέφοντα. γνόντες δὲ οὕτω, πέμ- 
πουσιν ᾿ἀνταλκίδαν πρὸς τὸν Τιρίβαξον, προστάξαντες αὐτῷ 
ταῦτα διδάσκειν καὶ πειρᾶσϑαι εἰρήνην τῇ πόλει ποιεῖσϑαι 
πρὸς βασιλέα. αἰσϑόμενοι δὲ ταῦτα οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἀντιπέμπουσι 
πρέσβεις μετὰ Κόνωνος Ἑρμογένην καὶ Ζίωνα καὶ Καλλισϑέ- 
νην χαὶ Καλλιμέδοντα. συμπαρεκάλεσαν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν συμ- 
μάχων πρέσβεις" καὶ παρεγένοντο ἀπό τε Βοιωτῶν καὶ Κορίν- 

28, -- προσέϑηκεν - οὐ ρὰν -- Τελευτίας --- ον Βιυάον (685 
ἵλιπὶ πῖ!. Κγγορ. 11, 4, 14 εἰ ϑέλοις Ἀροβι]05. 5, 4, 190, 
ἐμὲ πέμψαι ἱππέας μὸι προσϑ είς. 

10. πληρώματα --- 85. τὰ Ὗ, 1, 12.Τιρέβαξον -- πδοῖι ΚΝ, 1, 28 
11, --ὀ Βοιωτοί --- πδο Ῥιθᾶον γγᾺΥ ΟἿ διαί Δ] 6 ἴῃ Ιοπΐθη., βο]θῖηί 
ΧΙΝ, 86 5ο)ϊοκίοη ἀἴ6 ΤΠ ραηον 600. 806. δ110}} ἀθὴ Βϑίθ! ἄρον ἀ16 ρουβὶ- 
Βαυοιιίο. -- τῷ --- κόλπῳ --- ἀοΥ 56Π6 ΕἸοί(6 Θγ]α] θη ζιι Πᾶ0 6, νρ]. 
Κονϊπι ΐβοιθ ΜΡ., ἄθυβθὶθθ Αυβάχνιοκ 5 17. -- εἰρήνην --- ποιεῖσϑαι 
00 8 28, -- Εγίθάθη βι1}16η, νον ἀθν ὥργβϑο!- 

41: ἐπιστολεύς -- 5.1.1, 156. ρφοργδαοῃ εἰρήνην ποιεῖν γοϑυϊδηρί. 
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Ι4ϑου καὶ άργους. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖ ἦσαν, ὁ μὲν ᾿ἀνταλκίδας ἔλεγε 
πρὸς τὸν Τιρέβαζον ὅτι εἰρήνης δεόμενος ἥκοι τῇ πόλει πρὸς 
βασιλέα, καὶ ταύτης οἵασπερ βασιλεὺς ἐπεϑύμει. τῶν τε γὰρ 
ἐν τῇ ᾿Δσίᾳ Ἑλληνίδων πόλεων “ακεδαιμονίους βασιλεῖ οὐκ 
ἀντιποιεῖσϑαι : τάς τε νήσους ἁπάσας καὶ τὰς ἄλλας πόλεις ἀρ- 

κεῖν σφίσιν αὐτονόμους εἶναι. καίτοι, ἔφη, τοιαῦτα ἐϑελόν- 

τῶν ἡμῶν, τίνος ἂν ἕνεκα πρὸς ἡμᾶς [οἷ Ἕλληνες ἢ] βασιλεὺς 
πολεμοίη ἢ χρήματα δαπανῴη; καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐπὶ βασιλέα 
στρατεύεσθαι δυνατὸν οὔτε ᾿4ϑηναίοις μὴ ἡγουμένων ἡμῶν 

ιὸ οὔϑ᾽ ἡμῖν αὐτονόμων οὐσῶν τῶν πόλεων. τῷ μὲν δὴ Τιρι- 
βάξῳ ἀκούοντι ἰσχυρῶς ἤρεσκον οἱ τοῦ ᾿ἀνταλκέίδου λόγοι" τοῖς 

δ᾽ ἐναντίοις λόγος ταῦτ᾽ ἦν. οἵ τε γὰρ ᾿4ϑηναῖοι ἐφοβοῦντο 
συνϑέσϑαι αὐτονόμους εἶναι τὰς πόλεις καὶ τὰς νήσους, μὴ 
Δήμνου καὶ Ἴμβρου καὶ Σκύρου στερηϑεῖεν, οἵ τε Θηβαῖοι, 
μὴ ἀναγκασϑεέησαν ἀφεῖναι τὰς Βοιωτίδας πόλεις αὐτονόμους, 
οἵ τ᾿ ̓ “ργεῖοι, οὗ ἐπεϑύμουν, οὐκ ἐνόμιξον ἂν τὴν Κόρινϑον 
δύνασϑαι ὡς άργος ἔχειν τοιούτων συνθηκῶν καὶ σπονδῶν 
γενομένων. αὕτη μὲν ἡ εἰρήνη οὕτως ἐγένετο ἀτελὴς, καὶ. 
ἀπήλϑον οἴκαδε ἕκαστος. 

Ὁ μέντοι Τιρίβαξος τὸ μὲν ἄνευ βασιλέως μετὰ “ακεδαι- 
μονίων γενέσθαι οὐκ ἀσφαλὲς αὑτῷ ἡγεῖτο εἶναι" λάϑρα γε 
μέντοι ἔδωκε χρήματα ᾿ἀνταλκέδᾳ, ὅπως ἂν πληρωϑέντος ναυ- 
τικοῦ ὑπὸ “ακεδαιμονίων οἵ τε᾿ 4ϑηναῖοι καὶ οἵ σύμμαχοι αὖ- 
τῶν μᾶλλον τῆς εἰρήνης προσδέοιντο, καὶ τὸν Κόνωνα ὡς 

10 

Ὀδοιϊβοι θη διᾷαίθ, αἷθ ὈΡΒρυὨρΡΊ1Ο} 
οἴηθῃ ἔγθίθη Βαηα ὉΠ δίθη., δἰ] πιᾷ ἢ! ρ; 
χὰ {πίον παπθης Ζὰὰ ἸΠΆΘΒ ΘΝ Β6βαομί, 
πὰ πὶ ΤῊ 61] ταὶ ΕΥο]ρ. --- Κόριν- 
ϑον---ἔχειν --- 8.4.6. -- ἀπῆλ- 
ὅον --- ον ΡΙαγαι, νοὶ! ἕκαστος 
οΟἸ]οοεἴνϑα. 51) Πδί. 

16. ὅπως ἂν -- προσδέοιντο 

14. οὗ Ἕλληνες ἤ --- αὶ Μο- 
γ8 ἴῃ ΚΙΔΙ ΘΓ οοϑοίχί, ν᾽ 61} 68 ἀθη) 
ΘΙηη6. ΖΜ οΥ ἰβί. 

150. λόγος ταῦτ᾽ ἣν --- ψᾶγ 6 
αἴ65 [θοῦ ονίθ. θοπιοβίῃ. ρ8ρ'. 
Ποριΐπ. 101 εἰ δὲ ταῦτα λόγους καὶ 
φλυαρίας εἶναι φήσει. --- ΠΜΔήμωνου 
-- Σκύρου --- Ηῖ6. ἀτγοὶ ρϑηδηπίθῃ 
[86 ]η νγᾶγθη 5611 ἰΙδηρσοῦ ζεῖ Εἴρθη. 
{πππ ἄἀθῦ Αἰπθηθν, ἰηάθη ΜΙ Ια 68 
[6 πη 05 θη ἀἄοτὶ ἀηδἄββιρθι Ρϑ[ὰ8- 
ΘΘΓη Β0Π0} γῸΓ ἄθη Ρουβογκυίθρθη δηί- 
ΡἾΒ86 ᾿ιδίίο (Ηδθνοά. ΥἹ,140), ΒΙγγοβ, 
8. νοῇ ἄθὴ θοῦαι νοὶ θη θη [)0- 
Ιοροῦῃ Ρονομηὶ ψιγάο, 470 ν. Οιυ, 
νοι Κίπιοι Θρο ον νου θη πψὰν (ΤΊ Ικ. 
Ι, 98. ΡΙαίαγοι Καηοη 8). Θη - 
βαῖοι --- ἀἰθ Ὑπορᾶπον Βαίίθη ἀἷθ 

--- ᾿ὲν Ορίδιῖν τὶν ἂν ἴῃ ΕἸπαΙβἄιΖθιι 
ζοῖρὶ Ὧῃ, 4888 αἴθ Ευ Πα ηρ ἀθν ΑὉ- 
βίος νὸὴ ἄθ Εἰηίγιι σον ββοὺ [Πηὶ- 
βίάη6. θράαϊηρί ἰδί; ἴον ψὶρὰ ἀἶθδθὸ 
Ηγροίμοβο ἄπνο πληρωϑέντος ναῦυ- 
τικοῦ δηροάφιίοί, ΝΡ]. 1, 40; 8, 80; 
ΑμδΡ. ὙΙ1, 4, 2; Τηυκγά. ὙΠ, θ8. -- 
Κόνωνα - εἶρξε -ἰ τιν γοηιαῖς 
(οι6 ἴπῃ ἴῃ δανάθβ, ννοἸἶπ δὲ ἵπῃ β8- 
Ιοοκι. Ρῖοὰ. ΧΙΝ, 85 πρόφασιν μὲν 



ΕΛΛΗΉΝΙΚΑ, ἹΥ, 8. ΤΠ 

ἀδικοῦντά τε βασιλέα καὶ ἀληϑὴ λεγόντων “ακεδαιμονίων 
᾿ - Α ἢ 3 ’ὔ Ἁ ,ὕὔ [ν 

εἷρξε. ταῦτα δὲ ποιῆσας ανεβαινὲ πρὸς βασιλέα. φρασῶν ἃ 

τε λέγοιεν οἵ “ακεδαιμόνιοι καὶ ὅτι Κόνωνα συνειληφὼς δἴη 
ὡς ἀδικοῦντα, καὶ ἐρωτήσων τί χρὴ ποιεῖν περὶ τούτων ἁπάν- 
τῶν. καὶ βασιλεὺς μὲν, ὡς Τιρίβαζος ἄνω παρ᾽ αὐτῷ ἦν. 

Στρούϑαν καταπέμπει ἐπιμελησόμενον τῶν κατὰ ϑάλατταν. 
ὁ μέντοι Σιτρούϑας ἰσχυρῶς τοῖς ᾿4ϑηναίοις καὶ τοῖς συμμάχοις 

΄ -: ς ΝῚ ’ 

τὴν γνώμην προσεῖχε. μεμνημένος ὁπόσα κακὰ ἐπεπόνϑει ἡ 
- 2 : ἵὰ 

βασιλέως χώρα ὑπ᾽ ᾿4γησιλάου. οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι ἐπεὶ 
ἑώρων τὸν Στρούϑαν πρὸς ἑαυτοὺς μὲν πολεμικῶς ἔχοντα, 

Ἁ Ἁ " “ἢ , ἊΝ ’ὔ ’ 2.5 

πρὸς δὲ τους 4ϑηναίους φιλικῶς, Θίβρωνα πέμπουσιν ἐπὶ 
λέ ᾿ ϑὴς ἰν δὲ ὃ , ᾿ ἃ , 2 Ἦ , 

πολέμῳ προς αὑτὸν. ο δὲ διαβας τε καὶ ὁρμώμενος ἐξ Εφέσου 
-" ΄ Ἂ 

τὲ καὶ τῶν ἐν Μαιάνδρου πεδίῳ πόλεων Πριήνης τὲ καὶ “ευ- 
κόφρυος καὶ ᾿Δχιλλείου, ἔφερε καὶ ἡγε τὴν βασιλέως. προῖόν- 

Ἢ τ , 7 ῳ ’ Ω ᾿ ,ὕ 

τος δὲ τοῦ χρόνου κατανοήσας ὁ Στρουϑας οτι Θίβρων βοηϑοίη 

ἑκάστοτε ἀτάκτως καὶ καταφρονητικῶς, ἔπεμψεν ἱππέας εἰς 
᾿ , ῥὶς , δ απ “ ’ 2 ΄ 

τὸ πεδίον καὶ καταδραμόντας ἐκελευσε σερεβαλλομένοῦξ ἑλαυ- 

νειν ὅ,τι δύναιντο. ὁ δὲ Θίβρων ἐτύγχανεν. ἐξ ἀρίστου διασκη- 

νῶν μετὰ Θερσάνδρου τοῦ αὐλητοῦ. ἣν γὰρ ὁ Θέρσανδρος οὐ 

μόνον αὐλητὴς ἀγαϑὸς, ἀλλὰ καὶ ἀλκῆς, ἅτε λακωνίξζων, ἀντε- 
πὰ ἰν Α 2 Α 9 Ἷ - Ἢ 

ποιεῖτο. 0 δὲ Στρουϑας, ἰδὼν ἁτακτῶς τὲ βοηϑοῦντας καὶ 

ὀλίγους τοὺς πρώτους, ἐπιφαίνεται πολλούς τε ἔχων καὶ συν- 

τεταγμένους ἱππέας. καὶ Θίβρωνα μὲν καὶ Θέρσανδρον πρώ- 
τους ἀπέκτειναν᾽ ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἔπεσον, ἐτρέψαντο καὶ τὸ ἄλλο 
στράτευμα, καὶ διώκοντες παμπληϑεῖς κατέβαλον, ἡσαν δὲ οἱ 

λαβὼν ὅτι ταῖς βασιλικαῖς δυνάμεσι 
τὰς πόλεις ᾿ϑηναίοις κατακτᾶται;, 

προσαγαγόμενος δ᾽ αὐτὸν εἰς Σαάρ- 
δεις συνέλαβε. ἴεν βϑίη βρᾶϊθι"θϑ 
ΟΠ ΟΚβ 4] νγθίοῃθη α16 ΝΟ νυ] οἢΐθη νοὴ 
οἰπαημᾶθῦ 80. ὃ. Νϑροβ Οοηοη ὅ. 

17. Θέβρφωνα --- θπῃ 65 ἀ6ν- 
56}06 ΤὨΪΡΥΟΩ ἰδέ, νγῖο ἀθὺ, τ  οΠ6Γ 
ἔράπου ἴπ Αϑίθη θη Κυϊθρ βρθρϑη αἷθ 
ῬοΡΒοὺ' ροΐμηνι ἢϑίίθ, 50. Πη|1ι1ι588 561Π6 
γουθαηπαηρ (Τ|,. 1, 8) δυΐρθῃοθοθη 
ψοτάθη βϑοἰη. ἢ]]16 Ασί, ψίθ Χϑηορῇοῃ 
γ0ὴ ΠῚ ΠΟΥ ΒρΡΥΪΟΝί, βιϊπητηΐ 8|16Γ- 
αἀἴηρδ πηϊΐ ἀθ1ὴ ΒΡάΠ Θγ θη ἀθογθίη. γΕ]. 
ΔΝ ἯΙ, Το ϑο ἐξϑυστὰ πολέμῳ ποὸς 

αὐτόν -- τὰ ἄθῃ) ζνοοκο, Κυϊορ 

ΧΕΝΟΡΗ. ΠΙΒΤ. ΟΕ. 1. 

σόρθη ἰμη σὰ ἄνθη. 
18. καταδραμόντας --- 5. Ζι 

7, 0. -- περιβαλλομένους -- 
ἴῃ 6 ΠῚ] 816 5ϊοῃ θοιηδοῃιϊσίθη, 50. 8 80]] 
ΑἸ δ εν), 8; Κγιορ. ἢ 40 Π1; 
11, 8, 28 ἐπ περιβολή δ. ΨΙΙ, '" 
40. -- διασκηνῶν -- ΠΕΡΙΣ ΜΑΙ 
δα βιθθμα, Κγιορ. ΠῚ, 1, 838. δια- 
σχηνούντων μετὰ τὸ ΠΣ ἤν Πθη- 
56106η δίηη ἢδί ΚΥΡΟΡ. Ι, 8,1 εὐξα- 
'μξνοι τοῖς ϑεοῖς τἀγαϑὰ, τὴν σκηνὴν 
εἰς κοίτην διέλυον. 1Π, 2, 81. 80 
᾿ιοῖβϑί 80 σκηνεῖν οἴη 6 ΜΑΙ σοῖί Δ |- 
ἰ6ἢ. “ΑΠ8}0} ἜΝ, .ὃ, 88; Νιεϑ. Θ: . 1, 
8, 16. ΝρῚ]. σι ΝΠ, 4,80. ---λακωνί- 
ξων --α Τ]ΠΘΥΒΑηνῸ5. νγᾶν δἷῃ [ΟὨΪθυ. 
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καὶ ἐσώϑησαν αὐτῶν εἰς τὰς φιλίας πόλεις. καὶ πλέονες διὰ τὸ 
ὀψὲ αἰσϑέσϑαι τῆς βοηϑείας Ἐ πολλάκις γὰρ, καὶ τότε, οὐδὲ 
παραγγείλας τὴν βοήϑειαν ἐποιήσατο. καὶ ταῦτα μὲν οὕτως 
ἐγεγένητο. 

“0 Ἐπεὶ ὃ᾽ ἦλϑον εἰς “ακεδαίμονα οἱ ἐκπεπτωκότες Ῥρδίων 

ὑπὸ τοῦ δήμου, ἐδίδασκον ὡς οὐκ ἄξιον εἴη περιιδεῖν ᾿'4ϑη- 
ναίους Ῥύδον καταστρεψαμένους καὶ τοσαύτην δύναμιν συν- 
ϑεμένους. γνόντες οὖν οἵ Πακεδαιμόνιοι ὡς εἰ μὲν ὁ δῆμος 
κρατήσοι. ᾿4ϑηναίων ἔσται Ῥύδος ἅπασα, εἰ δὲ οἱ πλουσιώτε- 
ροι, ἑαυτῶν. ἐπλήρωσαν αὐτοῖς ναῦς ὀκτὼ, ναύαρχον δὲ Ἔκ- 

21 δικον ἐπέστησαν. συνεξέπεμψαν δ᾽ ἐπὶ τούτων τῶν νεῶν καὶ 
“ΖΙιφρίδαν. ἐκέλευσαν δ᾽ αὐτὸν διαβάντα εἰς τὴν ̓ Ασίαν τάς τε 
Θίβρωνα ὑποδεξαμένας πόλεις διασώξειν, καὶ στράτευμα τὸ 
περισωϑὲν ἀναλαβόντα καὶ ἄλλο, εἴ ποϑὲν δύναιτο, συλ- 
λέξαντα πολεμεῖν πρὸς Στρούϑαν. ὁ μὲν δὴ Διφρίδας ταῦτ᾽ 
ἐποίει, καὶ τά τ᾽ ἄλλα ἐπετύγχανε καὶ Τιγράνην τὸν τὴν 
Στρούϑα ἔχοντα ϑυγατέρα πορευόμενον εἰς Σάρδεις λαμβάνει 
σὺν αὐτῇ τῇ γυναικὶ, καὶ χρημάτων πολλῶν ἀπέλυσεν ὥστ᾽ 

22 εὐθὺς ἐντεῦϑεν εἶχε μισϑοδοτεῖν. ἣν δὲ οὗτος ἁνὴρ εὔχαρίς 
τε οὐχ ἧττον τοῦ Θίβρωνος, μᾶλλόν τὲ συντεταγμένος καὶ 
ἐγχειρητικώτερος στρατηγός. οὐδὲ γὰρ ἐκράτουν αὐτοῦ αἱ τοῦ 
σώματος ἡδοναὶ, ἀλλ᾽ ἀεὶ πρὸς ᾧ εἴη ἔργῳ, τοῦτο ἔπραττεν. 
ὁ δ᾽ Ἔχκδικος ἐπεὶ εἰς τὴν Κνίδον ἐπλευσει καὶ ἐκόθυνονων ἐν 
τῇ Ῥύδῳ δῆμον πάντα κατέχοντα, καὶ κρατοῦντα καὶ κατὰ γῆν 
καὶ κατὰ ϑάλατταν, διέπλεον διπλασίαις τριήρεσιν ἢ αὐτὸς 

28 εἶχεν, ἡσυχίαν ἦγεν ἐν τῇ Κνίδῳ. οἵ δ᾽ αὖ Πακεδαιμόνιοι ἐπεὶ 

ἤσϑοντο αὐτὸν ἐλάττω ἔχοντα δύναμιν ἢ ὥστε τοὺς φίλους 
ὠφελεῖν, ἐκέλευσαν τὸν Τελευτίαν σὺν ταῖς δώδεκα ναυσὶν 

19. βοηϑείας -- Ὀϊε Πῖοκο ἰδὲ αὐτοῖς -- [ν΄ ἀἴ6 γηοάϊβοιθη ὙοΥ- 
οἰννὰ σὰ δὐσἄμῃζθῃ : ἢδίίθη. ἃηὶ Καμρίο ὈΕΕΒΊΘΝ 
ἴον ΤΊ]161} ΡΟ ΠΟΙΠΠΊΘη, -- ὨὨϊθ νοὴ 21]. ἐπετύγχανε - 5. ΖζΖυ ῦ, 19. 
δ᾽ 17 δὴ οὐζἅῃ!θη Εγοὶρ ηἶδθ86. ἔ]Π}6ὴ ἴῃ --- σϑρ' αὐτῇ τῇ γυναικί -- 8. 
485 74ην 802 ν, (ἢν. ὦ Τοῦ 2, 12. 

20. οὗ ἐκπεπτωκότες --- 6 22, ἐγχειρητικώτερος -- πὺν 
Βμοάϊον ψάγοη 8306 ν. (Ἰν. νοὸπ θη δὲ ἀἴθβον 516}16 νου Κοιηπιθηά. --- δὲ ἕ- 
Πα κοαδηηοηίονπ ΔΡΘΘ Ά]Π]6ὴ πὰ Παιίοπ πλλεον --- Καπὴ πἰομὶ τἱοερ᾽ Βθῖη, 
βῖ0ὁ}. ἀθηὶ Κοποῃ ΔΗΡΘΒΟΠ]ο5βθη, ψγὸ- ἃὰ οἷη ΑΠΆΚΟΙΆΠ θεὶ ἄθὺ οἰπίδομθη 
θ6] Ἰοάθη }}8. ἀπο ἀϊο Αηπάηρον ἄἀον ΟἸοἀθυιηρ ἀον ϑᾶϊσα πἰομὶ ΔηΖαπθ}}- 
ΘρδΡίΔΠΟΥ ΟΡ ΡῚ Θ 6 ἢ γΟΡ 6 ἢ ΟἰοΓ ρ6- Π]6 ἰδέ. ΜΟΡῚΒ γϑυηλα θὲ διαπλέ- 
ὔομίοι ὑγάγθπ, Ὀϊοάον ΧΙΥ͂, 79. --- οντὰα, Ὀϊπάονῦ πλέον ἢ. 



ἙΛΛΗΝΊΚΑ. ΙἹΥ͂, 8. 179 

αἷς εἶχεν ἐν τῷ περὶ ᾿4χαΐαν καὶ “έχαιον κόλπῳ περιπλεῖν 
πρὸς τὸν Ἔκδικον, κἀκεῖνον μὲν ἀποπέμψαι, αὐτὸν δὲ τῶν τε 
βουλομένων φίλων εἶναι ἐπιμελεῖσϑαι καὶ τοὺς πολεμέους ὅ,τι 
δύναιτο κακὸν ποιεῖν. ὁ δὲ Τελευτίας ἐπειδὴ ἀφίκετο εἰς τὴν 

Σάμον, προσλαβὼν ἐκεῖϑεν ναῦς ἔπλευσεν εἰς Κνίδον. ὁ δὲ 
Ἔχδικος οἴκαδε. ὁ δὲ Τελευτίας ἔπλει εἰς τὴν Ῥόδον, ἤδη 24 
ἔχων ναῦς ἑπτὰ καὶ εἴκοσι" πλέων δὲ περιτυγχάνει Φιλοκράτει 
τῷ Ἐφιάλτου πλέοντι μετὰ δέκα τριήρων ᾿4ϑήνηϑεν εἰς Κύ- 
προν ἐπὶ συμμαχίᾳ τῇ Εὐαγόρον, καὶ λαμβάνει πάσας, ὑπε- 
ναντιώτατα δὴ ταῦτα ἀμφότεροι ἑαυτοῖς πράττοντες " οἵ τὲ 
γὰρ ᾿4ϑηναῖοι φίλῳ χρώμενοι βασιλεῖ συμμαχίαν ἔπεμπον 

Εὐαγόρᾳ τῷ πολεμοῦντι πρὸς βασιλέα, ὅ τε Τελευτίας 4ακε- 
δαιμονίων πολεμούντων βασιλεῖ τοὺς πλέοντας ἐπὶ τῷ ἐκεί- 

νου πολέμῳ διέφϑειρεν. ἐπαναπλεύσας δ᾽ εἰς Κνέδον καὶ 
διαϑέμενος ἃ ἔλαβεν, εἰς Ῥόδον αὖ ἀφικόμενος ἐβοήϑει τοῖς 
τὰ αὑτῶν φρονοῦσιν. 

Οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι νομίσαντες τοὺς “ακεδαιμονίους πάλιν 25 
δύναμιν κατασκευάξεσϑαι ἐν τῇ ϑαλάττῃ, ἀντεκπέμπουσι Θρα- 
σύβουλον τὸν Στειριέα σὺν τετταράκοντα ναυσίν. ὁ δ᾽ ἐκ- 

πλεύσας τῆς μὲν εἰς Ῥόδον βοηϑείας ἐπέσχε, νομίξων οὔτ᾽ ἂν 
αὐτὸς ῥαδίως τιμωρήσασϑαι τοὺς φίλους τῶν “ακεδαιμονίων 
τεῖχος ἔχοντας καὶ Τελευτίου σὺν ναυσὶ παρόντος συμμάχου 
αὐτοῖς, οὔτ᾽ ἂν τοὺς σφετέρους φίλους ὑπὸ τοῖς πολεμίοις 

απ ἀν ϑοίηϊρθη, αἴθ Ραγίθὶ (ον 1.ἃ- 
Κοαδιηοηΐϊοῦ. ΚΨ]. 1,06, 86; ΙΝ,6, 4: 

25. τῷ - κόλπῳ --- 5.88. ΕΒ 
θδρίμπθη αἴ Ἐγοὶρηΐβ88 ἀ68 ὅδῆγν 88 
8500 ν. ΟἸιν. ’ 2, 90. ΝΙ, ἢ, 185: Ἀπ; Π1.4..21: 

94. Εὐαγόρου --- Ἐυᾶροτὰβ (5. [Υ, 7, 19: Υ, 6, 10. 
1,1, 20) Παίίε ἀἰθ ρσϑηζε [η56] ΚῊ 20. πάλιν δύναμιν --- ἄθηῃ 
ῬΓῸΒ 510} Ζιὰ πίθου θη ρθβιοηί, 416 οὶ. ἀθν ΒΟ δοῦν θ61 Κηϊάοβ Παίίθη 
διδάίο ἀουβθιθθη. ἀΡῸῚ Πδίίθη 510 δῃ 
ἅδῃ Ῥουβουϊκῦηϊὶρ ππὰ ΗΠ 6 οοννδηαιί, 
ἀϊ6 μη θη ἃ 0]ῖ σον νι ναγάθ. ὈΙΟΔΟΥ 
ΧΙΝ, 98. -- ἀμφότερο  .--- πράτ- 
τοντες --- σον ΒΒ ΥΠ]ᾶ586} οἷῃ Νο- 
Ἰηϊη αἱ. 080}. ((5..Ζ... 11,2... 8). .οἱομί 
οΥ ΚΙ ἄν ΠΟ, τι 61} 45 Θα)].οἱ 465 Πδυρί- 
Βδί265 τ σὰ ἀθηθῃ ρσϑῃῦγί, δι αΪ8 
45 Ραγίιοῖρ θθζορθῃ ἰβδί. 9], δ.ι]}} 
Ζὰ 111, ὅ, 19. -- συμμαχίαν -- 5. 
χα Υ], Ι, 1..1ι-- τῷ ἐκείνου πο- 
ἡέμῳ --- Ξ-- τῷ πρὸς ἐκεῖνον πολέμῳ. 
Δ 6].. Π’.2, “..»;-- δυαῖθ εν, Ὲ5}98 --- 
8. Ζ1 ὅ, Β.. αὐτῶν ἀΐ[ι; βεϊὰ 

816. οίπθ ΕἸοίίβ νοὴ οἰπίρονι Ββάθι- 
ἰᾳπρ’ δ 6 ΠΑΡ. Θρασύβουλον 
τὸν Στειριέα --- ϑοῆηῃ ἀ65 ΠΥ ΚΟ5 
ἃ05. ἀθι δ (150 6 η 6 πι05. ϑίθι γα, 6. 
οὔθ οὗ ροπᾶπηίθ Βοίνγοι θυ Αἰμθιβ 
γῸ ἀ6γ Ηδυυβοῃδῖν ἀογ Ὀγοϊββίο. θδν 
Ναπιθ ἀθ5 Πϑθῆιο8 ἰδί ἄθιη Ῥϑύβοπμθῃη- 
ῃδῖηθη πἰηχαροί οι Ζαπὶ {Ππ{ϑγβο θά 6 
γ0η ἄἀθηὴ ρ]οι ἢ Ζοὶ ἐρ 6 ΤἬΡΑΒΥΌΆ]ΟΒ 
18 Κοϊγίίοβ. 5. Ὁ, 1,20, --- τεῖχος 
--- ιοάον ΧΙΥ, 99 πομηΐ 685 φροῦύ- 
ριον. ΕἸΠ φουΒ56 Ὶ ἀθρθηβαίΖ ἀδΖιι 
ἰδὲ τὰς πόλεις. - ὑπὸ τοῖς πολε- 
μέοις -- 5.ὄ δὰ ΠΠ, 8, 40. 

12 

τππτςν 
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γενέσθαι, τάς τε πόλεις ἔχοντας καὶ πολὺ πλείονας ὄντας καὶ 

0 μάχῃ κεχρατηκχότας᾽ εἰς δὲ τὸν Ελλήσποντον πλεύσας καὶ οὐ- 
δενὸς ἀντιπάλου παρόντος ἐνόμισε καταπρᾶξαι ἂν τι τῇ πόλει 
ἀγαϑόν. καὶ οὕτω δὴ πρῶτον μὲν καταμαϑὼν στασιάξοντας 
Μήδοκόν τε τὸν Ὀδρυσῶν βασιλέα καὶ Σεύϑην τὸν ἐπὶ ϑα- 
λάττῃ ἄρχοντα ἀλλήλοις μὲν διήλλαξεν αὐτοὺς, ᾿4ϑηναίοις δὲ 
φίλους καὶ συμμάχους ἐποίησε, νομίξων καὶ τὰς ὑπὸ τῇ Θράκῃ 
οἰκούσας πόλεις Ελληνέδας φίλων ὄντων τούτων μᾶλλον προσ- 

21 ἔχειν ἂν τοῖς ᾿4ϑηναίοις τὸν νοῦν. ἐχόντων δὲ τούτων τε κα- 
λῶς καὶ τῶν ἐν τῇ σία πόλεων διὰ τὸ βασιλέα φίλον τοῖς 
᾿ϑηναίοις εἶναι, πλεύσας εἰς Βυξάντιον ἀπέδοτο τὴν δεκάτην 

τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πλεόντων. μετέστησε δὲ ἐξ ὀλιγαρχίας εἰς 
τὸ δημοκρατεῖσθαι τοὺς Βυξαντίους" ὥστε οὐκ ἀχϑεινῶς ἑώρα 

ὁ τῶν Βυξαντίων δῆμος ᾿4“ϑηναίους ὅτι πλείστους παρόντας ἐν 
9 Τῇ πόλει. ταῦτα δὲ πράξας καὶ Καλχηδονίους φίλους προσ- 

ποιησάμενος ἀπέπλει ἔξω τοῦ Ἑλλησπόντου. ἐπιτυχὼν δ᾽ ἐν. 
τῇ “έσβω ταῖς πόλεσι πάσαις πλὴν Μυτιληναίων λακωνιξζού- 
σαις. ἐπ᾿ οὐδεμίαν αὐτῶν ἤει, πρὶν ἐν Μυτιλήνῃ συντάξας 
τούς τε ἀπὸ τῶν ἑαυτοῦ νεῶν τετρακοσίους ὁπλίτας καὶ τοὺς 

ἐχ τῶν πόλεων φυγάδας, ὅσοι εἰς Μυτιλήνην κατεπεφεύγεσαν, 
καὶ αὐτῶν δὲ Μυτιληναίων τοὺς ἐρρωμενεστάτους προσλαβὼν, 
καὶ ἐλπίδας ὑποϑεὶς τοῖς μὲν Μυτιληναίοις ὡς ἐὰν λάβῃ τὰς 

πόλεις, προστάται πάσης Πέσβου ἔσονται, τοῖς δὲ φυγάσιν ὡς 
ἐὰν ὁμοῦ ὄντες ἐπὶ μίαν ἑκάστην τῶν πόλεων ἴωσιν, ἱκανοὶ 
ἔσονται ἅπαντες εἰς τὰς πατρίδας ἀνασωθῆναι, τοῖς δ᾽ αὖ 
ἐπιβάταις ὡς φίλην Ζ“έσβον προσποιήσαντες τῇ πόλει πολλὴν 
εὐπορίαν χρημάτων διαπεπραγμένοι ἔσονται, ταῦτα δὲ παρα- 

96. Οδρυσῶν --- Σεύϑην - Ζο]]ϑιἀ ἰθη ατὴ ΘΙ} οϑροηὶ (5. 1, 1, 29) 
5. Ζιι {Π|,2, 2. --- τὰς ὑπὸ -- Ἑ.}λ- 
λην!ΐ δας - ἀἴὸ ρσυϊθο! βοποὴ Βιδάίο 
ἴηῚ {Ππνὰ Κίβο θη ΟΠ ΘΥΒΟΠ 6505. [)Ὸν 
Βοηϑί 4 [ἴὰν σορν ἀπο οΠ 6. Αὐδάσιςκ 
ἰϑὶ αἵ ἐπὶ τῆς Θράκης πόλεις. 5.1], 
2, ὅ. Τκγά, ΠΗ, 29 υπὰ ὅιου, 

27. πόλεων -- ἢ ἅπΉΠ 10 ἐχουσῶν 
καλῶς. πλεύσας κτέ. ΝΟ 

Ποποβιἢ. ρος. Ποριϊα. 60. ἀρονυσάθθη 
ΔΥοποθῖοϑ. ππὰ Πονα ΚΙ οἰ (65. ἀθπ ΤῊνα- 

ΒΥ θ.}05 ΒγΖᾶη2, ΜΘ ΙΟΠ 65. ΘΡΘΠ80. Μγ10 
416 Γεἄϊιου ἄθη ΔΙμθποῦ. ροἢδνθη θη 

Π80}} ον Νά θυαρο Βοὶ ΑἸσοβροίδιηοὶ 
ἴῃ. αἰ Πάπα. ἀον ρανίδα ηθν βΘΚοηι- 
ἤθη μνᾶν (5.11, 2, 17). --- ἀπέδοτο 
- οΥ νοΓΡδοιίοίο αἴ ΕΥΠΟθαηΡς (65 
“οΠηΐοη. 80. νῖγα ἃπ0]} πιπράσχειν 
ΘοΡυαιολ! 8. 31: ἐκδιδόναι, ἐπομι- 
σϑόω ῬοΙΠΙὰΧ ΙΧ, 94, : 

28, πρὲν κτέ. --- θοῦ 80 θδρο1)- 
ποηθ, ἄπτο ἀἶθ χα] νθιο θη Ῥαγίϊοὶ- 

Ρίομ. ἀπιθυθγοοθθηθ ὅδ. ννῖγὰ πὶ 
ταῦτα δὲ νὶοάον δαρ  ΠΟΠΊΠΊΘΗ, 
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μυϑησάμενος καὶ συντάξας ἦγεν αὐτοὺς ἐπὶ Μήϑυμναν. Θηρί- 
μαχος μέντοι. ὃς ἁρμοστὴς ἐτύγχανεν ὧν τῶν “ακεδαιμονίων, 
ὡς ἤκουσε τὸν Θρασύβουλον προσιέναι, τούς τ᾽ ἀπὸ τῶν αὑ- 
τοῦ νεῶν λαβὼν ἐπιβάτας καὶ αὐτοὺς τοὺς Μηϑυμναίους καὶ 
ὅσοι Μυτιληναίων φυγάδες ἐτύγχανον αὐτόϑι. ἀπήντων ἐπὶ τὰ 
ὅρια. μάχης δὲ γενομένης ὁ μὲν Θηρίμαχος αὐτοῦ ἀποϑνήσκει, 
τῶν δ᾽ ἄλλων φευγόντων πολλοὶ ἀπέϑανον. ἐκ δὲ τούτου τὰς 30 
μὲν προσηγάγετο τῶν πόλεων, ἐκ δὲ τῶν οὐ προσχωρουσῶν 
λεηλατῶν χρήματα τοῖς στρατιώταις ἔσπευσεν εἰς τὴν Ῥύδον 
ἀφικέσϑαι. ὅπως δ᾽ ἂν καὶ ἐκεῖ ὡς ἐρρωμενέστατον τὸ στρά- 
τευμα ποιήσαιτο, ἐξ ἄλλων τε πόλεων ἠργυρολόγει καὶ εἰς 
Ἄσπενδον ἀφικόμενος ὡρμίσατο εἰς τὸν Εὐρυμέδοντα ποταμόν. 
ἤδη δ᾽ ἔχοντος αὐτοῦ χρήματα παρὰ τῶν ᾿“σπενδίων, ἀδικη- 
σάντων τι ἐκ τῶν ἀγρῶν τῶν στρατιωτῶν, ὀργισϑέντες οἵ 
᾿“σπένδιοι τῆς νυκτὸς ἐπιπεσόντες κατακύπτουσιν ἐν τῇ σκηνῇ 
αὐτόν. 

Καὶ Θρασύβουλος μὲν δὴ μάλα δοκῶν ἀνὴρ ἀγαϑὸς εἶναι 31 

οὕτως ἐτελεύτησεν. οὗ μέντοι ᾿“ϑηναῖοι ἑλόμενοι ἀντ᾽ αὐτοῦ 

᾿γύρριον ἐπὶ τὰς ναῦς ἐξέπεμψαν. αἰσϑόμενοι δ᾽ οἵ “ακεδαι- 

μόνιοι ὅτι ἡ δεκάτη τε τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πεπραμένη εἴη ἐν 
Βυξαντίῳ ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων καὶ Καλχηδόνα ἔχουσι καὶ αἴ ἄλλαι 
᾿Ἑλλησπόντιαι πόλεις φίλου ὄντος αὐτοῖς Φαρναβάξου εὖ ἔχοιεν, 
ἔγνωσαν ἐπιμελητέον εἶναι. τῷ μὲν οὖν ΖΙερκυλέδᾳ οὐδὲν 32 
ἐμέμφοντο᾽ ᾿Δναξέίβιος μέντοι φίλων αὐτῷ γενομένων τῶν 
ἐφόρων διεπράξατο ὥστε αὐτὸς ἐκπλεῦσαι ἁρμοστὴς εἰς 4βυ- 
δον. εἰ δὲ λάβοι ἀφορμὴν καὶ ναῦς. καὶ πολεμήσειν ὑπισχνεῖτο 
τοῖς ᾿“ϑηναίοις, ὥστε μὴ ἔχειν ἐκείνοις καλῶς τὰ ἐν Ἑλλη- 

20, ἀπήντων --- (οἴη ϑ΄ππθ Π80]} 
δα} ὙΠΟΥΪΠΊΔΟΠ05 πηἀ ἀἴ6 ΕἸ ΟΠ Προ 
Ὀθτορεη. ΥὙ6]. ζὰ 1,1, 10. 

80. ὅπωκ δ᾽ ἂν --- 5. σὰ 8 16. --- 

ἄθη ΑΙ ΠΘΠΘΥη ρ 6 Ζϑἢ]ν ψναγάοη), Ὀ6501- 
ἄρον ἀπηδί θη γΟΙΚα ουγουθθι, --- 
πεπραμένη ξαι Βιετν ἐν 27: τ-- 
ἔχουσι --- Ῥδυ ΠΟΙ ρα ἢ1 μη] αὐτοῖς τι 

Ἐβ βομϑῖηΐ 4855 ἢΐθὺ αἴθ ΕὐοΙρ 556 
465. 924Πγ98 989 ν. ἢν. θδβίπποθῃ, --- 
ἀδικησάντων --- ἀγρῶν -- ἃ]5 
αἴ Βϑοιάδίθη δἰνγγαβ ριϑνν (581 8118 61 
Ταπάθ ἡ Θ᾿ ῬΘΠΟΙΠΙΊΘη ᾿αίίεη ΠΙοάοΥ 
ΧΙΝ,99 τινὲς τῶν στρατιωτῶν ἐδηω- 
σαν τὴν χώραν. 

81. “γύρριον -- ὈοΥΒΉ 106 Παίίθ 
510}. ἀυγοῃ αἴ6 Τρ πηρ ἄον (Οε]4- 
Βροηάθη, ὑγθ] 016 5 (6Υ ϑιδαί 5556 

γοΡθ πάθη. 
δ, Τερκυλέδᾳ --- ἀ6ν 561 π16}}- 

γογθη {46 Ἠδγπιοϑί ἴῃ Αθγάο5. γᾶν. 
5. 88. -- ἀναξέβιος -- νᾶὺ ἔιῦ- 
πον θογοὶί5. 415 Ναιιᾶγοῖ ἴῃ ἀἴθβθη αο- 
Βοπμάθη ρόνγθβθη. ἀπη8}. ὙΠ, 1, 2, 
διεπράξατο --- 5.. τὰ ἸΥ͂, 4, τ 
ΥἹΙ, ὅ, 4. -- αφορμὴν -- ΜΟΙ, 
ἡ ΘΜ ΕΙήον (ΘΙ ἀπλῖ 6] Ζη1ΠῈ αν 

νοη δύ! ποῦῃ. ὃ. 8. 99. 
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, “Σ ἡ ν ͵ Α ἑ, ͵ . ι 
838 σποντῷ. οὗ μὲν δὴ δόντες καὶ τρεῖς τριήρεις καὶ ἀφορμὴν εἰς 

, , . ’ 

ξένους χιλίους ἐξέπεμψαν τὸν ᾿ἀναξίβιον. ὁ δὲ ἐπειδὴ ἀφέκετο, 
κατὰ γὴν μὲν ἀϑροίσας ξενικὸν τῶν τ᾿ Αἰολίδων πόλεων παρε- 
σπᾶτό τινας τοῦ Φαρναβάξου καὶ ἐπιστρατευσάσαις ταῖς πό- 
λεσιν ἐπὶ τὴν Ἄβυδον ἀντεπεστράτευε καὶ ἐπεπορεύετο καὶ 
ἐδήου τὴν χώραν αὐτῶν" καὶ ναῦς δὲ πρὸς αἷς εἶχε συμπλη- 
ρῶσας ἐξ ᾿“βύδου τρεῖς ἄλλας κατῆγεν, εἴ τί που λαμβάνοι 

94᾿“ϑηναίων πλοῖον ἢ τῶν ἐκείνων συμμάχων. αἰσϑόμενοι δὲ 
ταῦτα οἵ᾽ 4ϑηναῖοι καὶ δεδιότες μὴ διαφϑαρείη σφίσιν ἃ κατε- 

σκεύασεν ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ Θρασύβουλος, ἀντεκπέμπουσιν 
Ἰφικράτην ναῦς ὀκτὼ ἔχοντα καὶ πελταστὰς εἰς διακοσίους καὶ 

, δ ᾿ Ὄ 3 » 3 τ ᾽ ᾿ Ξ 

χιλίους. οἱ δὲ πλεῖστοι αὐτῶν ηδσαν ὧν ἐν Κορίνϑῳ ηρξεν. 
᾿ Α 3, α τ κ , Ε ᾽ " Ὑ Μ 

ἐπεὶ γὰρ οἵ ᾿Δργεῖοι τὴν Κόρινϑον ΄ἄργος ἐπεποίηντο, οὐδὲν 
ἔφασαν αὐτῶν δεῖσθαι" καὶ γὰρ ἀπεκτόνει τινὰς τῶν ἀργολι- 

8ῦ ξόντων᾽ καὶ οὕτως ἀπελθὼν ᾿4ϑήναξε οἴκοι ἔτυχεν ὥν. ἐπεὶ 
δὲ ἀφίκετο εἰς Χερρόνησον, τὸ μὲν πρῶτον ᾿Αναξίβιος καὶ 
᾽ , ᾿ ’ ᾿ , 2 4 Ἂς Ιφικρατῆς λῃστὰς διαπέμποντες ἐπολέμουν ἀλλήλοις" προῖον- 

κ » δὲ» , ΄ 3 , , 
τος δὲ τοῦ χρόνου ὁ Ἰφικράτης αἰσϑόμενος καὶ ἀναξέβιον οἶχο- 

ἱξνον εἰς ᾿άντανδρον σύν τε τοῖς μισϑοφόροις καὶ σὺν τοῖς 
νυ ἡ ᾽ν" "ἐν » , δ. .Δ.2 

περὶ αὑτὸν Πακωνικοῖς καὶ σὺν ᾿Αβυδηνοῖς διακοσίοις οπλίταις, 

καὶ ἀκούσας ὅτι τὴν ́ άἄντανδρον φιλίαν προσειληφὼς εἴη, ὑπο- 
- ν ΄ Ξ: Ὰ ΄ 

νοῶν ὅτι καταστήσας αὖ τὴν ἐκεῖ φρουρὰν ἀποπορεύσοιτο πά- 
, , - ξ 

λιν καὶ ἀπάξοι τοὺς ᾿“βυδηνοὺς οἴκαδε, διαβὰς τῆς νυκτὸς ἡ 
᾽ ΄ ε -- 2 - ἣς;; νῷ Α ἥ ΝΒ , 

ἐρημότατον ὴν τῆς ᾿4βυδηνῆς καὶ ἐπανελϑὼν εἰς τὰ ὄρη ἐνέ- 
δραν ἐποιήσατο. “τὰς δὲ τριήρεις αἱ διήγαγον αὐτὸν ἐκέλευε 
παραπλεῖν ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρὰ τὴν Χερρόνησον τὴν ἄνω. ὅπως 
δοχοέη, ὥσπερ εἰώϑει, ἐπ᾿ ἀργυρολογίαν ἐπαναπεπλευκέναι. 

80 ταῦτα δὲ ποιήσας οὐκ ἐψεύσϑη, ἀλλ᾽ ὁ ̓ ἀναξίβιος ἀπεπορεύετο, 

98. κατῆγεν --οὐ Ὀγδομίο δαῖ, ᾿4ργεῖοι --- ἐπεποίηντο -- 5. 4, 
νον, 1, 28. Πὲ8β ΟΠ Ἴ]θοὶ ἄδζι ἰδὲ ὃ [΄. ; ἄθθν ἀΐθ ΟΠ Β ΡΟ] 0 ἢ συ θ, 1 
8115 ἄθηι Θαίζα εἴ τι -- συμμάχων 8. ἐπεὶ δὲ ἀφέκετο --α ἴπὶ 1. 
ΖᾺ ΠΟΠΠΊΘη; ἃ. ἢ, 4116 οι Π ἀον 388 ν, ὅν. -- ἐρημότατον -- 
Αἰμοηθυ, Ὑ 6 Οἢ6 ΘΥ ἰγρθηᾶνο ἰναῦ, --- (6 ἃπὶ νγθηϊβϑίθη. νὸη ΜΘηΒΟ θη θ6- 
τῶν ἐκείνων συμ! μάχων --- 5. 5110}}{6 ΤΊΙΟΙ! ἀ68 Δ Υἀοηἰβομθη (οθὶο- 
χὰ" Π| Ζ, 68. -- τὴν ἄνω -- πᾶνε! ὁδόν, 

ἄἀοθη. 80} ἀοΥ ΡΥΟρΡΟ  Ϊ8. δὰ τοι θ 
94, ᾿Ιφικράτην --- 5. 4,9 υπμὰ ΝΥερ, ννἱἷῖθ 5ἰοῖν ἀἰθβ ἃ 18. (16Πὶ [ο!σοι- 

ὁ,19. Αἥἡ 8θῖμηθ ὅ.6 16 ννᾶῦ Π8Δ0}} Ὀιοάον ἄθι ἀναπεπλευκέναι τὴν ἐπὶ Προι- 
ΧΙΝ, 92. ΟΙαθυϊαθ. βοίγοίοι, -- οὗ κοννήσου οΥρίοθι. 



ἙΛΛΗΝΙΚΑ. ΤΥ, 8. 133 

Ὁ . 35. ἢ 9 - δ » ’ 3 ἤν ἢ ,ὔ - 

ὡς μὲν ἐλέγετο, οὐδὲ τῶν ἱερῶν γεγενημένων αὐτῷ ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ, ἀλλὰ καταφρονήσας, ὅτι διὰ φιλίας τε ἐπορεύετο καὶ 
εἰς πόλιν φιλίαν καὶ ὅτι ἤκουε τῶν ἀπαντώντων τὸν ἸΙφικρά- 
την ἀναπεπλευκέναι τὴν ἐπὶ Προικοννήσου, ἀμελέστερον ἐπο- 
ρδύετο. ὅμως δὲ ὁ Ἰφικράτης, ἕως μὲν ἐν τῷ ἰσοπέδῳ τὸ 31 
στράτευμα τοῦ ᾿Δἀναξιβίου ἣν, οὐκ ἐξανίστατο᾽ ἐπειδὴ δὲ οἵ 

᾿ 3 3 , ΜΝ 2 -»" ᾿ ᾿ 3 
μὲν “΄βυδηνοὶ ἀφηγούμενοι ηδὴ ἐν τῷ παρὰ Κρεμαστὴν ἡδαν 

’ ν ’ 2 " Ἧ , ς».».,»κὶ , 
πεδίῳ, ἔνϑα ἐστὶ τὰ χρύσεια αὐτοῖς, τὸ δ᾽ ἀλλο στράτευμα 
δἰ Π » , 3 ς δὲ Ἄ ξί » , 

ἑπόμενον ἐν τῷ κατάντει ἣν, ὁ δὲ ᾿ἀναξίβιος ἄρτι κατέβαινε 
᾿ τς ͵ ς 2 ν 

σὺν τοῖς “ακωνικοῖς. ἐν τούτῳ ὁ Ιφικρατης ἐξανίστησι τὴν 
ἐνέδραν καὶ δρόμῳ ἐφέρετο πρὸς αὐτόν. καὶ ὁ Δναξίβιος γνοὺς : ἘΜῸ θομ ἐφξῷ 905 ἡ ΞΟ; μπύθϑι 5. 88 

“- 9 2 

μὴ εἶναι ἐλπίδα σωτηρίας, ὁρῶν ἐπὶ πολύ τε καὶ στενὸν ἐκ- 
τεταμένον τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα, καὶ νομίξων πρὸς τὸ ἄναντες 

3 Ἣ ΄ -- - δ - Α ͵ 

οὐκ αν δυνασϑαι σαφῶς βοηϑῆσαι ἑαυτῷ τους προεληλυϑότας, 
- ς 5 

ὁρῶν δὲ καὶ ἐχπεπληγμένους ἅπαντας, ὡς εἶδον τὴν ἐνέδραν, 
3 ᾿ ι ΄ » ἢ ᾿ 2 ΄ ν 

εἶπε πρὸς τοὺς παρόντας, ἄνδρες, ἐμοὶ μὲν ἐνθαδὲ καλὸν 

ἀποθανεῖν" ὑμεῖς δὲ πρὶν συμμῖξαι τοῖς πολεμίοις σπεύδετε 
εἰς τὴν σωτηρίαν. καὶ ταῦτ᾽ ἔλεγε καὶ παρὰ τοῦ ὑπασπιστοῦ 389 
λαβὼν τὴν ἀσπέδα ἐν χώρᾳ αὐτοῦ μαχόμενος ἀποθνήσκει. καὶ 
τὰ παιδικὰ μέντοι αὐτῷ παρέμεινε, καὶ τῶν “ακεδαιμονίων 
δὲ τῶν συνεληλυϑότων ἐκ τῶν πόλεων ἁἀρμοστήρων ὡς δώδεκα 
μαχόμενοι συναπέϑανον᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι φεύγοντες ἔπιπτον. οἵ 
δ᾽ ἐδίωκον μέχρι τοῦ ἄστεος. καὶ τῶν τε ἄλλων ὡς διακόσιοι 
ἀπέϑανον καὶ τῶν 4“βυδηνῶν ὁπλιτῶν περὶ πεντήκοντα. ταῦτα 

τ φέσι 

δὲ πράξας ὁ Ἰφικράτης ἀνεχώρησε πάλιν εἰς Χερρόνησον. 

80. γεγενημένων --- 5. τὰ ΠῚ, 
βυ7 
57. τὰ χρύσεια --- Ὀῖ6 ΘΟ] άθοτρ- 

ὙΟΥΚΘ νῸΠ Αϑίγνιδ "61 Αθγάοβ, σϑί μα 
Π0ΟΪ σὰ δίγαθοβ Ζοὶΐ εἰπθ νγθῆη 8Π0}} 
δουΐησα Αὐβθθαΐθ ρΆῦ θη, ΓΘ 6116- 
τη418 θα ουθ πη ρονγθβθη. δίγαρο ΧΙ 
5. 680, 

88. ἐπὶ πολύ -- δυΐ εἶπα ννοϊίθ 
ΘίΓΘΟ ΚΘ, 

89. ὑπασπιστοῦ - 8. δὰ ὅ, 14, 
ἐν χώρᾳ αὐτοῦ -- ΓΕ]. ὙΠ, .“.--ὦ 

4, 86 ἐν τῇ͵ Τεγέᾳ αὐτοῦ. Κγτορ. 
ΨΙΠ, 1, 28 αὐτοῦ ἐν χώρᾳ. ΤΙυκγά, 
17, 8] ἐν τῷ ἱερῷ αὐτοῦ. ὙΠ, 28 
ἐς τὴν Μίλητον αὐτοῦ Φίλιππον 
καϑιστᾶσι. Πρτοά, ὙΠ, 121 τριή- 
ρεις ἀναϑιεῖναι --- τὴν δὲ αὐτοῦ «εἰς 
Σαλαμῖνα. 5. δύο} φὰ 2, 20. -- ἂρ- 
μοστήρω ν ---ἰτπιῦν Πΐον δὲν ἁρμοστῶν, 



ΑΒ  Θ Ομ πη σοι. ἀο5 ΤΟΧίρΑ 
νΟῺ ἃθ: 6ἅ. Οχοι. Ὠϊπᾶογνέ. 1859. 

Ι,1,.28 ἀπέσσου α ὑδοῖ ΡΙ]αίατοι, αι, Επδβίαιῃ,, δίῃ ἃ, δ᾽ ἀπέσσυα. --- 
δρὴν --- Ὀιηὰ, δρᾶν, 

᾿ Ι, 21 {{εθὲγ ἀϊθ ΑΒ θἰομαη ρθη ἀδΓ Β(ΘΠΠὰ 6; 8ς ἃ. ΑΜπη). 
, 3, 4 τῇ δὲ ὑστεραίᾳ -- Ὀϊπὰ. δ᾽ ὕστ. τ΄. 50 8Ὧῃ πΙΘ γογθ 516 }16}, 

νῸ ἰοἢ αἴθ νϊραία θ6Ι θΘμα! θη. ἢΔ06. 
Ἐ 9.) 0 πλευσούμενος - μα. πλευσόμενος. 
014. ἱππεὶς - ἀϊὸ Ηάβοιν. Ὀιπα. ἱππέας ἴι. 50 πᾶπῆρ. 

8, Ὁ ἐνταῦϑα --- ἀἴο Νυϊραία Ὀϊπά. ἐνταῦϑ᾽. 
θυ καλούμενον [ἂν καλουμένας πδο}ὶ Πη ον. οἴρηθν Ψ Θυτη αἰ πιηρ:. 

Ὁ, 11 ἔξω Ἑλλησπόντου --- Ὀϊμπά, πδοὴ ΒοΒποὶδει ἐξ λλ. γρὶ. 
Βεοῖ θα ἢ σὰ ἀδν 5161|16, 

ΤῸ; Ἔ ἀνεπιτηδείων -- οὐ γιγνωσκόντων --- Ὀϊηά. πδο]ῖ 28 00}}5 
ἀντ ἐπιτηδείων - γιγνωσκα. 8. αἴ Αππὶ, - ἀπεέρους δὲ -- 
ΒΟΒηοἰάον ἄπ. δὴ Ὀἰπά. ἀπειρ. ΜΏΠδν ἴὰ ΡΠ 19]. ΧΙ 8... 1908. βίγοίομι 
ἀπείρους -- διὰ τοῦτο. 

Ι, ὁ, ὃ Ἐμοὶ --- Ὀϊπά. ἐμοὶ μὲν ταῖν ὙἱοίοΥ. 
᾿ θ᾽ 11 δείξωμεν --- Ὀιπα. δείξομεν τιῖν ἀθν Ἠάβοῃν. . 
Ι, ὁ, 12 πεντεδραχμίαν --- πενταδραχ. αἷἰθό ψαυϊραία, 853, Πειαηά 

Θυδεβιί. Χοπορὶι. 5. 8. 
Π) Ι, 17 ἀνή γοντο δὲ -- τη Μοῦ [ἢν ἀνήγοντο δὲ καί, 

,. 10 εἰ μὴ --- Ὀίηά. πδοὶ οἴποῦ ρϑυίηρθη Ἠάβοην. τοῦ μή. 
10 πλείω - θ᾽η4. πλεῖον. ὃ. αἷθ Αημ. 

9, 84 εἰ δὲ ἐκεῖ --- ποῖ ΠΙπά ον 5 οἴσηθν δια μαηρ ἔν εἰ δὲ ἐκείνη. 
ϑ, Ἅΐ γ»)» ἐδέοντο - τὴ Οονοὶ [ᾧν γε δέοιντο. 

1, τ 44 ποι τῆς χώρας -- ΠΔΟ]Ὶ ἄρῃ Ηάβομν., θη. που. 
8, ὅ0 ἐπιτρέψει --- δϊπά. ἐπιτρέψοι. 5... ον [θη ἴῃ Δα] 0}, ἢ. 
ῬΙΜΠΟΙ. 0. 5. 706. 

μα ϑ νυ): οὐ δεὶ --- Ὀϊπά, οἵ δεὶ. 61. Βιοϊ (θη 0} σὰ ἀθν 5.6 }16. 

--- 

ιν: 

ΠΠ, 4, 14 μὲν ἐναντίοι --- μά. ἐναντίοι μέν. 
ΠΡ 95 ὡς πρὸς ἀλλήλους --- Ὀϊπά. Ιᾶ58ι ὡς 818. 8. αἶα ἀμῃ. 
ἐϑιὰ: ἑκάστους -- Ὀϊηά, πὶ ἤδη Ηάβοῆν. ἕκαστον. γι]. Βεουιοῖη 

ἀρ. δ. ΘέΟδαι τ. 
ΠῚ,.1, 22 παραδοῦναι αὑτῷ --- τοῖν Μοιιβ [ἅν παραδ. αὐτῷ. 
Π, 2, 11 ἣ ἀπέχει --- ὁ δόν' --- μαθε ἴοῃ οἰ Πρ ΚΙ πιθοῦ, νυ 6 1} ἀδν ΖιβαίΖ 

πῖον νο] δι παρ; ἈΠΡΆΒΒΟΠΑ᾿ πη ἃ βίη ]ο5. ἰδ. ΘΠ Ὴ αἰοπί, γ᾽ ἃ8. πιὶν 56} 
ΉΤΟ ἰϑί, ““ταρνέως [ἂν Σάρδεων ΒΘ Θβθὴ. νγϑυάθηῃ [η 1158. 

ΠῚ} Δι. 12 πὲδίος περιῆγε - [ἀν περιῆγε πεδίον τηῖϊ ἄθη θθβίθη ἢ άβοιν, 
ΠΙ|, ὅ, 4 βοηϑεῖν αὑτοῖς --- οἷν γαυϊδηίο ; Ὠιηάᾷ. αὐτοῖς. 
Π, ὅ, 12) καϑιστάναι -- Ὠἰηα,. χπλΐν οἷπον Ἠάβομν. καϑεστάναι. 
ΠῚ, ὅ, 10 χάριτας --- μείξονας --- Οονεὶ ἔϊν χάριτα --- μείζονα. 
ΙΝ, 1,13 ἔφη ὁ 4γήσ. δοκεὶ --- αἰ Νυρ.; Πἰπά, οἰμθ ΑΠρΆθ6. δἰπον 

γαυίαμιο: ἔφη, δοκεὶ, ὁ ᾽4γήσ. 
ΙΝ, 1, 41] ἀποστερήσειν -- Ὀϊμπά, πο} νοριᾶπάον ἀποστήσειν. Κρ]. 

ἀϊο ΔΏη]. 
ΙΥ, ἢ». 4 φιγώντων - Οομοι [ἄν ῥιγούντων. 
ΙΥ, ὅ, ὃ τὴν λίμνην --- Ὀϊηά. πεῖν Γιοαποῖαι τὸν λιμένα. ΝΆ]. ἀαρόρθη 

Οὐοίδ (6501). αὐ θοιθη]. Ν. 5. 207 Απη. 857 ἀδὺ ἀδιίβοι, {0 0 08. 
ἔν ςΣ ' Αἰτωλέα - ίμα. Αἰτωλίας. Ὑρ]. ἀϊο ΔΜ. 

ιν; ἮΝ Ὁ ἀπήντων -- ἀἴα Νοβίθι Πάβοιν, ἔν ἀπήντα, 



ΧΕΝΟΡΗΟΝΕ 

ΠΙΒΟΠΙΒΟΗΙ ΟΕ ΒΟΠΙΟΗΤῚΣ 

ΕΓΠΣ ΕΝ ΒΟΗΠΠΘΕΒΕΔΌΘΗ 

ΕἘΚΙΆΑΕΤ ΟΝ 

θκ. Β. ΒΗΘ ΒΟ ὕὔτΖ, 
ΟΒΕΒΙΕΗΒΕΝ ΑΜ ΒΗΙΕΒΕΙΟΗΡ- ΟΥΜΝΑΞΙΠΜ ΖῸ ΒΙΈΆΠΙΝ. 

ΨΨΨΕΙΉΒΕΥ 

ΒΈΓΘΕΙ κΞ ΟὟἹΙ. 

ΞΕ 

τρια. 
ΘΈΠΟΚ ὑΝῸ ΨΕΒΙ,Λα ΝΟΝ Β. α. ΤΕΠΒΝΕΕ. 

15θ{.. 



{] 

ἣν 

ἘΣ ᾽ δι 

,.᾿ 

ες 3 μ" 

᾿ Ν ᾿ 
᾿ ἐν... 

᾿ ἦ ᾿ " ῖ 

ἰ ἵ Ὶ »ι" ὝΣ: με; 

ἕν ΤΊ νν. 
' ᾿ 

Ξ ψιλ τ 
Ἔ ᾽Υ͂, Ὶ μ“; Ὁ 

Ε Ἢ" ν δι 

ὺ οδϑ νεὼ" Ἵ. - 

Ἶ λ νομίζων Ὁ 
τ ἂ 
ἘΣ , δῷ ιν οἱ 

εἴμ ΡΟ ᾿ εἰ ἢ Δ ΝῈ 

οἰ Κι ΠΥ 

΄ 5 δ δὰ 

, 

. ΠΕΝ ὰ 0 

ῳ Ὁ: ἰϑ 

. αν 
ΕῚ . 

ὁ Υ͂ ; ) Ἵ Ἴ ᾿ -ς 

Η ΜΟῚ ἸΜΥ ΦΥᾺᾺ ΤῊ ' 

1 ἢ 
ἱ 
{ ̓

 
᾿ 

᾿ 

ἢ 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ. 

ΒΛΛΗΝΙΚΑ. 

Ε. 

Καὶ τὰ μὲν δὴ περὶ λλήσποντον ᾿4ϑηναίοις τε καὶ 4ακε- 1, 

Ε΄ πονίοις τοιαῦτα ἣν. ὧν δὲ πάλιν ὁ Ῥτεόνικος ἐν τῇ Αἰγίνῃ. 

καὶ ἐπιμιξίᾳ χρωμένων τὸν πρόσϑεν χρόνον τῶν Αἰγινητῶν 
πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους, ἐπεὶ φανερῶς κατὰ ϑάλατταν ὁ πόλεμος 
ἐπολεμεῖτο, συνδόξαν καὶ τοῖς ἐφόροις ἐφίησι λῃξεσϑαι τὸν βου- 
λόμενον ἐκ τῆς ᾿ἡττικῆς. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι πολιορκούμενοι 3 
ὑπ᾽ αὐτῶν, πέμψαντες. εἰς Ἄϊγιναν καὶ ὁπλίτας καὶ στρατηγὸν 
αὐτῶν Πάμφιλον ἐπετείχισαν Αἰγινήταις καὶ ἐπολιόρκουν αὐὖ- 
τοὺς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν δέκα τριήρεσιν. ὁ μέντοι 
Τελευτίας τυχὼν ἐπὶ τῶν νήσων ποι ἀφιγμένος κατὰ χρημάτων 
πόρον, ἀχούσας ταῦτα περὶ τοῦ ἐπιτειχισμοῦ ᾿ ἐβοήϑει τοῖς 
Αἰγινήταις καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν ἀπήλασε, τὸ δ᾽ ἐπιτείχισμα 

διεφύλαττεν ὁ Πάμφιλος. 

10 Ηδη θ᾽ βυθοῦ χυνϑοπθη νοΐ θη 

ψΟΙΚογη οἰηροίγοίθη Ζὶ ϑ6ΐῃ. 

δυνδοόξᾶν --- 8. φἣὶ 11, 8, 19. 

Ι. 1. πάλιν. --- Νοῖ οἴποηι [ΓΘ  θἢ 
ΑΘΓ ΘΠ. Π8116 4685 ΘΟ. Κο5, ἀθὺ ν᾽] } οἱ οῃί 
ἄδυβθὶρθα ψῖθ ἀον {τον (1, 1, 26--- 

-οὐ τ τὔὖὖὴὔὐὔὖὸὖΟ.ο τὖ}ᾷᾳσ τ τὔὙυΥΥ --ΑἁἉ μοο 

2, 8) ὀΐτον. δυνά μη Τ᾿ Θο 05 ἰδέ, πα 2, πολιορκούμενοι -- 5. Ζὰ 
ΧοπΟρΙΙ. ὨΪΟ] 05 τη] 61}. Μδη ἩΟΝΙΒ Ἢ. 
ΘΔ θη, 65 868] πάλαι σι ἰ656}. νο- ἐπετείχισαν ---ἴσ. τὰ ΠΙ|, 2, 1. 
ἀπτοῖ 5160 ἢ ΔΌΟΤΙ Ὧἀδ5 [οἱσθηάθ τὸν Τελευτίας --- ΠοΥύβ6 106. νὰ Ζιι- 

πρύσϑεν χρόνον 415. ἀἴο Ζοῖϊ οὐκ ἃ- 
το ννῦνγαθ, το ἰτοίζ ἀθν ἀν θβϑηποὶΐ 
465 ΤθοΙκο5 Ὑ ουκθ ἢν πϊξ Αἰ Π θη ϑίδίί- 
ἴαπᾶ, νᾶμγομα ἄθὺ ϑαίζ ἐπεὶ --- ἐπο- 
λεμεῖτο ἀθη τὰμὰ ἀοὺ ρἱ δι] ΟΠ 6 ἢ 
Μάββυορϑὶ δηρσίθθί, 

ἐπιμιξέᾳ --- Ὀϊο Εεἰπἀβομαῦν ἀν 
ΑἰΠθηον πἀπα Αθρίηθίθη ὙὙΥ ΓΑ] (5. 
φιι 11, 2, 8); πὸ} Ἃθὺ Ζυγοἰ στα ρ; 
(ον Ἰθίχζίθγθη ἴῃ αἴθ Ηριμηδὶ (1, 2, 9) 
Βοῃοίηΐ οἷ ΓγΓοα 50 Π 8 {ἘΠ᾿ 0}16 0. πδηηθηί- 

Ιοείσί ἰὴ Β]Ποά08 σονοβθη (ΤΥ, 8, 25), 
γγ65118}0 Δ00}} βοῖη ΝΟ οΙρ ον ΠΙθνὰχ 
510} Δονιηΐη θθρίθοι (5 5). 
κατὰ χρημάτων πόρον -- ὑπ᾿ 

ΟομπινἸΡα Ομ θη οἰηχαίγθι θη, Βοηδί ρο- 
δῶ ΤΩΣ τ ̓ἀργυρολογίαν. νεῖ. ΡοΙΪγὉ. 
ΧΟ ΤΡ, ἐξέπεμψε τὴν γυναῖκα, 
δοὺς ἐντολὰς, “παραγενομένην εἰς 
Ἄργος, περὶ πόρον γίγνεσϑαι γχρη- 
μάτων. Ἰόίνγαβ δηάθυβ 1, 6, 12. 

ναυτιμπμὸν ἐπ ήγυδ ες: ΟΥ̓ νϑὺ- 
{0160 416 Ὀ] οἰκίογθηθ ΕἸοίία. 

Ί "- 
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0 

4 ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Ἔκ δὲ τὄύτου ἀπὸ “Πακεδαιμονίων Ἱέραξ ναύαρχος ἀφικνεῖ-- 
ται. κἀκεῖνος μὲν παραλαμβάνει τὸ ναυτικὸν, ὁ δὲ Τελευτίας 

μακαριώτατα δὴ ἀπέπλευσεν οἴκαδε. ἡνίκα γὰρ ἐπὶ ϑάλατταν 
κατέβαινεν ἐπ᾽ οἴκου ὁρμώμενος. οὐδεὶς ἐκεῖνον τῶν στρατιω- 
τῶν ὃς οὐχ ἐδεξιώσατο, καὶ ὃ μὲν ἐστεφάνωσεν, ὃ δὲ ἐταινίω- 
σεν, οἵ δ᾽ ὑστερήσαντες ὅμως καὶ ἀναγομένου ἔρριπτον εἰς τὴν 
ϑάλατταν στεφάνους καὶ εὔχοντο αὐτῷ πολλὰ καὶ ἀγαϑά. γι- 
γνώσκω μὲν οὖν ὅτι ἐν τούτοις οὔτε δαπάνημα οὔτε κίνδυνον 
οὔτε μηχάνημα ἀξιόλογον οὐδὲν διηγοῦμαι" ἀλλὰ ναὶ μὰ Ζ]έα 
τόδε ἄξιόν μοι δοκεῖ εἷναι ἀνδρὶ ἐννοεῖν, τί ποτε ποιῶν ὁ Τε- 
λευτίας οὕτω διέϑηκε τοὺς ἀρχομένους. τοῦτο γὰρ ἤδη πολλῶν 
καὶ χρημάτων καὶ κινδύνων ἀξιολογώτατον ἀνδρὸς ἔργον 
ἐστίν. ' , 

Ὁ δ᾽ αὖ Ἱέραξ τὰς μὲν ἄλλας ναῦς λαβὼν πάλιν ἔπλει εἰς 

Ῥόδον, ἐν 4ἰγένῃ δὲ τριήρεις δώδεκα κατέλιπε καὶ Γοργώπαν 
τὸν αὑτοῦ ἐπιστολέα ἁρμοστήν. καὶ ἐκ τούτου ἐπολιορκοῦντο 
μᾶλλον οἱ ἐν τῷ ἐπιτειχίσματι τῶν ᾿4ϑηναίων ἢ οἵ ἐν τῇ πόλει" 
ὥστε ὑπὸ ψηφίσματος ᾿4ϑηναῖοι πληρώσαντες ναῦς πολλὰς ἀπε- 

κομίσαντο ἐξ ἐπ μόαε πέμπτῳ μηνὶ τοὺς ἐκ τοῦ φρουρίου. τού- 
τῶν δὲ ὦ γος οἱ ᾿4ϑηναῖοι πάλιν αὖ πράγματα εἶχον ὑπό 

τε τῶν ληστῶν καὶ τοῦ Γοργωπα᾽ καὶ ἀντιπληροῦσι ναῦς τρισ- 

καίδεκα, καὶ αἱροῦνται Εὔνομον ναύαρχον ἐπ᾽ αὐτάς. ὄντος 
δὲ τοὐ Ἱέρακος ἐν τῇ Ῥόδῳ οἵ Πακεδαιμόνιοι ᾿ἀνταλκίδαν ναύ- 
αρχον ἐκπέμπουσι, νομίζοντες καὶ Τιριβάξῳ τοῦτο ποιοῦντες 

93 ᾿ ᾿ 9 ΄ 

9. οὐδεὶξ,- τ ὅς οὐκ -- οὐ 4. ἀξιολογώτατον --- πδ) οἵ- 
ΑΒ! αβϑιιηρ νῸὴ ἐστί, ἣν στὰ οἴποη τνανίοί 6 Οομηραναιὶν, 
Βορυο: ἸΘΩ͂ΘΥ γουρα ποι, 80 485. ὅ. πάλιν ἔπλει --- πάλιν Ὀοφίολι 
ἀπ 0 ἢ} Ροῖ 6 ΤΉ ΘΙΓ6. Ζιιθα 16} (ἀΟΟ] ον. δῖοι Δα ἀοη {Ππηβίαπε, 855 ἀϊθ ΕἸ οί, 
νοράθ ὙΙ, 2, 94, ΚΥπορ:. Ὁ, θ9,, ἡ 6]0}16 ΠΊΘΡῈΧ ὕΠ ΡΠ Ο ΠῚ 161}, ἀν Βρυ ἢ ρ:- 
ὥστε ΠΗ ὅστις οὐκ ἐπιλάϑοιτ᾽ 10}. ἴὰ ἄοθὴ (ἰον ἄβϑβου χορ Ἠϊιοίοβ 

ἄν. ΤΙΙΚ. Ὑ], 87. οὐδὲν ὅ τι οὐκ ροινόβοι να, ψῸ ἴα οἷπ Ἠδυριβολδι- 
ἐπεγένετο αὐτοῖς. Κυορ. 1, 4. 25. μ]αιζ (68. Κυΐθροβ 5810}} θοίαμηα, ΥβΙ, 
οὐδένα ἔφασαν ὅντιν᾽ οὐ δακρύοντ᾽ ΙΝ, 8, 20. Ῥόπη (85 Ηϊοταὰχ νὴ 
ἀποστρέφεσϑοαι. Υ οἰ! ϑιἅπα]6 ΝΠ, ὅ, ΒΠοάο5. ροἰκο μη 6 86], ἰδὲ πἰοἢ 8}- 
20, οὐδεὶς ἦν ὅστις οὐκ ὦετο. 216] 1161]. 
ὅμως τὸ Ε- ὅμως καίπερ. ἐπιστολέα -- 8, ἐπα ᾿ς 

Κορ. ἡ, 1, 26, νῦν δ᾽ αὖ ουτως οὗ ἐν τῇ πόλει -- ᾿ὰ. ϊ... 618 
ἔχομεν, ον δὺν μὲν σοὶ ὅμως καὶ Δορίποίοῃ, 
ἐν τῇ πολεμίᾳ ὄντες δαρροῦμεν. ὑπὸ ψηφίσματος -- ἴῃ ΕοΙρ 6 
ΠΊΘ56 106 ΘιΘΠΠππ; γ0Ὲ ὄμως νον" ἀοηι οἴῃ 68, ψ ΟΙΚΒΡ ΘΒ ἢ [1 858568. 

θΟΒΟΙ  ἀ ]ςο θη Θαιζρ!οαο 80} ΨΙ, ναύαρχον -- Κβ]). τι 1, 6, 29, 
4, 14. Κγιορ. ΥἹ, Ἢ δ. ὙΠ ),(ἊΙΣ 6. Τιριβάξῳ -- 5. 1, ἢ, 1. 



ΒΕΛΛΗΝΙΚΑ, Υ,, Ι. ὅ 

μάλιστ᾽ ἂν χαρίζεσθαι. ὁ δὲ ᾿Δἀνταλκίδας ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς 41- 
γιναν, συμπαραλαβὼν τὰς τοῦ Γοργώπα ναῦς ἔπλευσεν εἰς 

Ἔφεσον, καὶ τὸν μὲν Γοργώπαν πάλιν ἀποπέμπει εἰς Αἴγιναν 
σὺν ταῖς δώδεκα ναυσὶν, ἐπὶ δὲ ταῖς ἄλλαις Νικόλοχον ἐπέστησε 

ξ -» ᾿" 

τὸν ἐπιστολέα. καὶ ὁ μὲν Νικόλοχος βοηϑῶν ᾿“βυδηνοῖς ἔπλει 
ἐκεῖσε᾽ παρατρεπόμενος δὲ εἰς Τένεδον ἐδήου τὴν χώραν, καὶ 
χρήματα λαβὼν ἀπέπλευσεν εἰς Ἄβυδον. οἵ δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων 

Ἁ 2 ’ ᾽ } 4 Ἁ ’ -»Ὃ 

στρατηγοὶ ἁϑροισϑέντες ἀπὸ Σαμοϑρακῆς τε καὶ Θασοῦυ καὶ τῶν 
:-Ἦ Ἐν" ’ , , ἐν 2 ς »,.» 

κατ ἐκεῖνα χωρίων ἐβοηϑουν τοῖς Τενεδίοις. ὡς δ᾽ σϑοντο 

εἰς Ἄβυδον καταπεπλευκότα τὸν Νικόλοχον, ὁρμώμενοι ἐκ Χερ- 
ρονήσου ἐπολιόρκουν αὐτὸν ἔχοντα ναῦς πέντε καὶ εἴκοσι δύο 
καὶ τριάκοντα ταῖς μεϑ᾽ ἑαυτῶν. ὃ μέντοι Γοργώπας ἀποπλέων 
ἐξ Ἐφέσου περιτυγχάνει Εὐνόμῳ" καὶ τότε μὲν κατέφυγεν εἰς 

, η» «Ὁ , Αἴγιναν μικρὸν πρὸ ἡλίου δυσμῶν᾽ ἐκβιβάσας δ᾽ εὐϑὺς ἐδεί- 
ς 

πνιξε τοὺς στρατιώτας. ὁ δ᾽ Εὔνομος ὀλίγον χρόνον ὑπομείνας 
ἀπέπλει. νυκτὸς δ᾽ ἐπιγενομένης, φῶς ἔχων, ὥσπερ νομίξεται, ἀφη- 

γεῖτο, ὅπως μὴ πλανῶνται αἴ ἑπόμεναι. ὁ δὲ Γοργώπας ἐμβιβάσας 
’ » ς 

εὐϑὺς ἐπηκολούϑει κατὰ τὸν λαμπτῆρα, ὑπολειπόμενος, ὅπως μὴ 
δ » 2 ᾿ ’ ,ὕ , - 

ἡμνερος μῃ μηδ ἐαϑῆθεν παρέχοι, λέϑων τε ψοφῷ τῶν κελευ- 
»" -Ὁ- - “Ὁ - ᾿] 

στῶν ἀντὶ φωνῆς χρωμένων καὶ παραγωγῇ τῶν κωπῶν. ἐπεὶ 
5 »Ἥν 3 -Ὕ » » »"Ὕ -»Ὗ 

δὲ ἦσαν αἴ τοῦ Εὐνόμου πρὸς τῇ γῇ περὶ Ζωστῆρα τῆς ᾿Δττικῆς, 
ἐκέλευε τῇ σάλπιγγι ἐπιπλεῖν. τῷ δ᾽ Εὐνόμῳ ἐξ ἐνίων μὲν τῶν 

- » 2. Δ ἐν ΝΣ τ , δι .οΧ ΧΟ Ψ νεῶν ἄρτι ἐξέβαινον, οἱ δὲ καὶ ἔτι ὠρμίξοντο, οἱ δὲ καὶ ἔτι κα- 

σὺν ταὶς δώδεκα ναυσίν -- 
γἶῦ θη ΟΥ̓ ΔπῸἢ νοῦ ΘῈ ἴῃ Αθροίηᾶ 
θονγθβθη γᾶν. 
᾿Αβυδηνοὶς -- 5. 14,8 ρέρθη 

Επάθ. 
1. οὗ -- στρατηγοί --- υπίοι 

ἄθπθη βδιοῖ. ΡΠ Κραίθ5. ππα ὈΙοι Π105 
Βοίαπάδη; 8. αὶ 2ὅ τ. ἵΝν, 8, 89. 

κατ᾽ ἐκεῖνα -- ἴ΄ὰῃὰ 6 πὸν 66- 
ΠΟΙ Ἢ, ὁ Ἴ7Ὺ Ὁ, 41 84; 
ΥΙ, 2, 38. 

δύο --- πἴοῖι ἀθοϊϊηϊονί. 8]. Δ πΔ}), 
ΓΘ 2», 

8. ὥσπερ νομέξεται --- ννῖθ 68 
σοργδἄπο! ἢ ἰϑι. ΥρῚΊ. Π,.4, 806, 
αἴσϑησιν παρέχοι --- 510}. θ6- 

ΤΏ ΘΚ ΠΟ. τηδομίθ. Απᾶ}». (ΟΥ̓, 06, 18. 
ἀπελϑεῖν τοσοῦτον ὡς μὴ αἴσϑησιν 
παρέχειν. ΑΘΠΉ]1οἸν ΤῊ πΚ, Π, ΘΙ. τὸ 

᾿ » " ᾿ “, 
μὲν λυποῦν ἔχει δὴ τὴν αἴσϑησιν 
ἑκάστω. Υα4]. ΥἹΙ, ὅ, 21. δόξαν πα- 
ρδῖχξ. 

λίϑων --- γρωμένων --- ὨὈΐϊδ 
κελευσταί ρΡῇοοίοη ἀοπ Πιάογογη ἤθη 
Τακὶ ἀπγο οἷπθ τὶ νοὴ (ἰοβδηρ Δ - 
ΖΘ 6Π, ἴῃ ἡγ ΘΙ ΟΠ Θὴ Ἰθίχίογο ἡ Οἢ] σα- 
γγοῖ θη οἰ ΠϑΕ1πιπηίθη, Ὗρ]. Βροῖον ΟΠ α- 
ΤΙΚΙΘΒ 15.212. 

παραγωγῃῇ τῶν κοπῶν --- [8 
ΠΊ1155 ἀδριιηοῦ. οἷηθ οἰσϑηι}} 1 Π}}10}16 
Δνδηάπηρ ἀον,. Ποὺ νουβίδη θὴ 56]η, 
ἀαγο ἢ γγθίοθ. οἷη ψοῖΐ Πὔγθαγοϑ ἀο- 
γἄτι501) ἀθυβ 6! 6 νου] θη. νγαγ 6. 

9, Ζωστήρ -- Νοῖροῦ. δὲ ἀ6ν 
ΥΝ δϑιϊβίθ νοὴ Α{|Κὰ. 

οἱ δὲ -- οηίρορθηβίθῃθηα ἄθπι ἴῃ 
ἐξέβαινον Ἰἱοροηάθη Πρ πηθίπθη ὅαὉ- 
7601, 



ύ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

τέπλεον. ναυμαχίας δὲ πρὸς τὴν σελήνην γενομένης. τέτταρας 
τριήρεις λαμβάνει ὁ Γοργώπας. καὶ ἀναδησάμενος ὥχετο ἄγων 
εἰς Αἴγιναν" αἱ δ᾽ ἄλλαι νῆες αἱ τῶν ᾿4ϑηναίων εἰς τὸν Πει- 

ραιᾶ κατέφυγον. 
Μετὰ δὲ ταῦτα Χαβρίας ἐξέπλει εἰς Κύπρον βοηϑῶν Εὐα- 

γόρᾳ, πελταστάς τ᾿ ἔχων ὀκτακοσίους καὶ δέκα τριήρεις. προσ- 
λαβὼν δὲ καὶ ᾿4ϑήνηϑεν ἄλλας τε ναῦς καὶ ὁπλίτας, αὐτὸς μὲν 
τῆς νυκτὸς ἀποβὰς εἰς τὴν Ἧϊγιναν πορρωτέρω τοῦ Ἡρακλείου 
ἐν κοίλῳ χωρίῳ ἐνήδρευσεν, ἔχων τοὺς πελταστάς. ἅμα δὲ τῇ 
ἡμέρᾳ, ὥσπερ συνέκειτο, ἧκον οἱ τῶν ᾿4ϑηναίων ὁπλῖται, “η- 
μαινέτου αὐτῶν ἡγουμένου. καὶ ἀνέβαινον τοῦ Ἡρακλείου ἐπέ- 
κεινα ὡς ἑκκαίδεκα σταδίους . ἔνϑα ἡ Τριπυργία καλεῖται. 

ι1 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Γοργώπας. ἐβοήϑει μετά τε τῶν Αἰγινη- 
τῶν καὶ σὺν τοῖς τῶν νεῶν ἐπιβάταις καὶ Σπαρτιατῶν οἱ ἔτυχον 

αὐτόϑι παρόντες ὀχτώ. καὶ ἀπὸ τῶν πληρωμάτων δὲ τῶν ἐκ᾽ 
τῶν νεῶν ἐκήρυξε βοηϑεῖν ὅσοι ἐλεύϑεροι εἶεν. ὥστ᾽ ἐβοήϑουν 

1) χαὶ τούτων πολλοὶ... ὅ.τι ἐδύνατο ἕκαστος ὅπλον ἔχων. ἐπεὶ δὲ 

παρήλλαξαν οἱ πρῶτοι τὴν ἐνέδραν. ἐξανίστανται οἵ περὶ τὸν 
Χαβρίαν, καὶ εὐϑὺς ἠκόντιξον καὶ ἔβαλλον. ἐπήεσαν δὲ καὶ οἵ 
ἐκ τῶν νεῶν ἀποβεβηκότες ὁπλῖται. καὶ οἱ μὲν πρῶτοι, ἅτε οὐ- 
δενὸς ἀϑρύου ὄντος, ταχὺ ἀπέϑανον, ὧν ἦν Γοργώπας τε καὶ 
οἵ Πακεδαιμόνιοι᾽" ἐπεὶ δὲ οὗτοι ἔπεσον, ἐτράπησαν δὴ καὶ οἵ 
ἄλλοι. καὶ ἀπέϑανον Αἰγινητῶν μὲν ὡς πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν, 

10 

ται. ῬΙ]αίοη. Ῥμῃαθᾶ, 85. 107... ἐν ᾧ 
καλοῦμεν τὸ ξῆν. οπι. ἢ. λ., 757. 
᾿ἡλεισίου ἔνϑα κολώνῃ κέκληται. 
Ριηάαν. Νϑηι. 9, 41. ἔνϑ'᾽ ““ρέας πό- 
ρον ἄνϑρωποι καλέοισι. ϑορΡΠΟΚΙ. 
Οοά. Τγι. 1451. ἔνϑα κλήξεται οὑμὸς 
Κιϑαιρών. Τνδοιπ. 686. ἔνϑ'᾽ ᾿Ελ- 

πρὸς τὴν σελήνην - βεΐπῃ 
Μοη ἀ 56} ο΄ ἢ. πρός Ζ. ΠῚ Απβάγιοκ 
ἀν Βορ]οιαῃρ,, ννὶθ {0 αὐλὸν ὠρ- 
χήσαντο Απαῦ. ΝΑ ΡΔΑΙ δ 
, ἀναδησώμενος -τ 8. 
ποὺς 
γὴν Παρ υῖᾶ8, ἋοΥ οἷηθ Ζ6 18 ρ; 

Ζιι;, Ἵ, 

ἴη Κουλη} ροννθβθὴ νὰν (ΤΥ, 8, 84), 
νγαν ν]ΘΙΠΟΙομ. ΘΟ η80 ννῖθ ΠΡ} Π]ιΡα 65 
νοῦ θὰ ον ῦὴ ἢ [556 σρογ 6}. 
ΟΝ ΜῸ ον ηϊΐ 8οῖ πο ὴ ΟΠ ΠΟ ἃ 0 6- 
[ἌΠροη, ᾿ᾶβδί. δῖοι. ἴον ΘΒι πὴ : 
νοι ΑἰΠπθὴ πἴοπι, ἀὰ ὁ νοῖ «οὐ πο 
νουβι ἄγ! ἢ ρΘ ἢ ΤῊ] ἃ }}}}}, 
πὐαγόρᾳ Ξτβς ΖΟῚ ΚΕ 8; 24. 
ἔν ϑ'α --- καλεῖται - αὐ βίαι 

ἔνϑϑα ἔστι τοῦτο ὃ ἡ 1 ριπυργία κα- 
λεῖται. Οοοοη. 4, 6. ἐν ταὶς ἄκρο- 

πόλεσιν ἔνϑα δὴ ὃ σύλλογος καλεῖ- 

λάνων ἀγοραὶ Πυλατίδες κλέονται. 
Βανῖρ. Ονοβι. 881. ἕνα μεσόμφαλοι 
λέγονται μυχοί. 

11. ἐπιβάται --- Βἰηὰ ἀϊδ διῇ ἀον 
ΕἸ οὐ θ᾽ Π πα! ]} ΟΠ θὰ Θο!ἀαίθῃ, πληρώ- 
ματα ἄϊε Μαιτοξόη, ὃ 12 ναῦται ρε- 
πδηηΐ. ΚΜ ο]. διοῦ 1, θ,.. 10 ὑπ ὝΙ], 
Ι, ἢ, ὼ 

12. ἅτε --- ὄντος --- ἀα Κοίπο ρο- 
ΒΟΠ]Ο556η6. ΔῈ ΒΙ6ΠΠΠρ γᾶν, ΒΟΠΟΟΙΝ 
αἴθ Τιϑαίθ οἴη Ζθ}ι καπηρίιοη. 50. νυνἱνὰ 
ἀάϑρόον διὸ} ΤΥ, 1, 19 σορνδαοιὶ αὐὰ 



ΕΛΔΛΗΝΙΚΑ. Υ, 1. ῆ 

’ ᾿ ᾿ ’ ᾿ -" ἣ , 3 ΡΥ) 
ξένοι δὲ καὶ μέτοικοι καὶ ναῦται καταδεδραμηκότες οὐκ ἐλαττους 
ὃ , 3 δὲ ΙΑ τ δ ᾿ 2329 »-» ΩΡ 3 ΠῚ ͵ 

ιακοσίων. ἔκ δὲ τούτου οἱ μὲν Αϑηναῖοι, ὥσπερ ἐν εἰρήνῃ, 18 

ἔπλεον τὴν ϑάλατταν᾽ οὐδὲ γὰρ τῷ Ἑτεονίκῳ ἤϑελον οἱ 
καίπερ ἀναγκάξοντι ἐμβάλλειν, ἐπεὶ μισϑὸν οὐκ ἐδίδου. 

Ἐκ δὲ τούτου οἱ Λακεδαιμόνιοι Τελευτίαν αὖ [ἐπὶ ταύτῃ] 

ἐχπέμπουσιν ἐπὶ ταύτας τὰς ναῦς ναύαρχον. ὡς δὲ εἶδον αὐτὸν 
ἥκοντα οἱ ναῦται, ὑπερήσϑησαν. ὁ δ᾽ αὐτοὺς συγκαλέσας εἶπε 
τοιάδε. (ἃ ἄνδρες στρατιῶται, ἐγὼ χρήματα μὲν οὐκ ἔχων ἥκω" 14 
ἐὰν μέντοι ϑεὸς ἐθέλῃ καὶ ὑμεῖς συμπροϑυμῆσϑε, πειράσομαι 

τὰ ἐπιτήδεια ὑμῖν ὡς πλεῖστα πορίξειν. εὖ δ᾽ ἴστε, ἐγὼ ὅταν 

ὑμῶν ἄρχω., εὔχομαί τε οὐδὲν ἧττον ξὴν ὑμᾶς ἢ κολο ἐμαυτὸν, 
τά τὲ ἐπιτήδεια ϑαυμάσαιτε μὲν ἂν ἴσως. εἰ φαίην βούλεσϑαι 
ὑμᾶς μᾶλλον ἢ ἐμὲ ἔχειν" ἐγὼ δὲ νὴ τοὺς ϑεοὺς καὶ δεξαίμην 
ἂν αὐτὸς μάλλον δύο ἡμέφας ἄσιτος ἢ ὑμᾶς μίαν γενεσϑαι" ἥ 

γε μὴν ϑύρα ἡ ἐμὴ ἀνέῳκτο μὲν δήπου καὶ πρόσϑεν εἰσιέναι 

τῷ δεομένῳ τι ἐμοῦ, ἀνεώξεται δὲ καὶ νῦν. ὥστε ὅταν ὑμεῖς 16 
΄ 7) Ν ὦ ’ Ξ [4 Ἁ ΦἸΝ Ὡ. 3 ΄ 

πλήρη ἔχητε τα ἐπιτηδεια, τότε καὶ ἐμὲ οψεσϑε ἀφϑονωτερον 
ῇ 3 »" 

διαιτώμενον" ἣν δὲ ἀνεχόμενόν με ὁρᾶτε καὶ ψύχη καὶ ϑάλπη 
καὶ ἀγρυπνίαν, οἴεσϑε καὶ ὑμεῖς ταῦτα πάντα καρτερεῖν. οὐ- 

ι ΨΘΆΓΡΘΕΝ ΄ “κεν δ κρὴ Ἀ 5.13. ὦ) 
δὲν γὰρ ἐγῶ τουτῶν κελευῶ υμαᾶς ποιεῖν ἵνα ἀνιασϑε, ἀλλ ὑνα 

ἐκ τούτων ἀγαϑόν τι λαμβάνητε. καὶ ἡ πόλις δὲ τοι, ἔφη, ὦ ι0 
ἄνδρες στρωσιται; ῇ ἡμετέρα, ἢ δοκεῖ εὐδαίμων εἶναι, εὖ ἴστε 

ὅτι τἀγαϑὰ καὶ τὰ καλὰ ἐκτήσατο οὐ ῥαϑυμοῦσα, ἀλλ᾽ ἐθέλουσα 

ναῦται 

Κγτορ. ΥΙΠ, 1, 46 ἀθπὶ ἐσύντακτος 
επίρ ἢ ΘΒθιΖί. 

13. ἐωβάλλειν---ταά ον ἢ. 5080]. 
Αὐἰβίορῃ. Βἰιον 602, ἐδίως τὸ κροῦ- 
σαι ναυσὶν ἐμβαλεῖν λέγουσι. Ὅδγ Ζιῖι 
οὐρἄηζοπἊθ Ὀαίϊν κώπαις νψίγὰ βοηϑί 
δαοἢ ΒἰηΖιρ ρι. Ποπι. θά. λ., 488. 
ἑτάροισι δ᾽ ἐποτρύνας ἐκέλευσα ἐμ- 
βαλέειν κώπῃς. 

ἐπὶ ταύτῃ --- Ὀΐο δέοι 6 ἰδὺ νϑὺ- 
ἀογθί. Εἶπα νϑηθίϊδηΐβομθ Ηδη 80} }υ1 
Ὀἰοίθι βίαι 468. βπΖθῃ ὅ'8.268 [ο]βθη-- 
4685: Ἔκ δὲ τούτου οἵ μὲν Λακεδαι- 
μόνιοι εἰδότες καὶ πρότερον ὄντα 
ἄριστον Τελευτίαν καὶ αὖ ἐπὶ ταύτῃ 
τῇ πράξειν ἁρμόδιον ἐκπέμπουσι ναύ- 
αργον ὡς ἡγησόμενον τοῦ ἐν Αἰγίνῃ 
ναυτικοῖ. τοῦτον ἰδόντες ἤχοντα 
πάντες οἵ ναῦται ὑπερήσϑησαν. ὁ 

δ᾽ αὐτοὺς ἀσπασάμενος καὶ συγκα- 
λέσας εἶπε τοιάδε. 

14. εὖ δ᾽ ἴστε -- 5. τ Π|,ὅ, 11, 
τά τ᾽ ἐπιτήδεια -- ἔχειν -- 

θ16 ΜΝ ον βιθ! Πιηρ᾽ ἰδὲ Θ᾽ ΘΠΟΠΙΠΊΘἢ., 815 
506 ἅδε ϑαΐζ Ὑγθίιου ὑμᾶς μᾶλλον ἢ 
ἐμὲ ἔχειν ΔΠδηρὶρ νοη εὔχομαι ἴοτι- 
δοβθίχί νγογάθη, ψογαιῦ ἀπ0}} 416  οὺ- 
Βηάπηρ ἀμγῸ ἢ τὲ --- τὲ πἰπαἀϑαίοί. 
ἀνεῴξεται -- ἀ85 Βαίαγιπη [Π 

ΠΟΥ Ζὰη] ΑἸβάγιοῖκ ἀθββθη, νγᾶβ5 50- 
ΘΊΘΙΟἢ. ἀη4 5[ ον οἰ ηἰγθίθη αὶνᾶ. ΨΕ]. 
Δηδὺ. Π, 4, ὅ. εὐϑὺς “ἀριαῖος ἀφε- 
στήξει, ὥστε φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λε- 
λείψεται. 

1ὅ. οἴεσ ϑε --- καρτερεῖν --- 5. 
χῖν, 7, Ἁ: 

10. τἀγαϑὰ καὶ τὰ καλά -- 
Ποὺ Αὐϑάναοϊκ βομοῖπι οἰρ θη ἢ ΠΉ] 10 ἢ 



Ω ΞΕΝΟΦΩΝΊΟΣ 

καὶ πονεῖν καὶ κινδυνεύειν, ὁπότε δέοι. καὶ ὑμεῖς οὖν ἦτε μὲν 
καὶ πρότερον, ὡς ἐγὼ οἶδα, ἄνδρες ἀγαϑοί: νῦν δὲ πειρᾶσϑαι 

χρὴ ἔτι ἀμείνονας γίγνεσθαι, ἵν᾽ ἡδέως μὲν συμπονῶμεν, ἡδέως 
17 δὲ συνευδαιμονῶμεν. τί γὰρ ἥδιον ἢ μηδένα ἀνθρώπων κολα- 

κεύειν μήτε᾽ Ἔλληνα μήτε βάρβαρον ἕνεχα μισϑοῦ, ἀλλ᾽ ἑαυτοῖς 
ἱκανοὺς εἶναι τὰ ἐπιτήδεια πορίξεσϑαι, καὶ ταῦτα ὅϑενπερ κάλ- 
λιστον; ἡ γάρ τοι ἐν πολέμῳ ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀφϑονία εὖ 
ἴστε ὅτι ἅμα τροφήν τε καὶ εὔκλειαν ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις πα- 
ρἔχεται. 

Ι8 Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν, οἱ δὲ πάντες ἀνεβόησαν παραγγέλλειν 
ὕὅ.τι ἂν δέῃ, ὡς σφῶν ὑπηρετησόντων. ὃ δὲ τεϑυμένος ἐτύγχα- 
νεν᾿ εἶπε δὲ. ἅγετε, ὦ ἄνδρες. δειπνήσατε μὲν. ἅπερ καὶ ὡς 
ἐμέλλετε᾽ προπαράσχεσϑε δέ μοι μιᾶς ἡμέρας σῖτον. ἔπειτα δὲ 
ἥκετε ἐπὶ τὰς ναῦς αὐτίκα μάλα, ὅπως πλεύσωμεν ἔνϑα ϑεὸς 

ι9 ἐϑέλει, ἐν καιρῷ ἀφιξόμενοι. ἐπειδὴ δὲ ἦλϑον, ἐμβιβασάμενος 
αὐτοὺς εἰς τὰς ναῦς ἔπλει νυκτὸς εἰς τὸν λιμένα τῶν ᾿4“ϑηναίων. 

τοτὲ μὲν ἀναπαύων καὶ παραγγέλλων ἀποκοιμᾶσϑαι, τοτὲ δὲ 
κώπαις προσκομιζόμενος. εἰ δέ τις ὑπολαμβάνει ὡς ἀφρόνως 
ἔπλει δώδεκα τριήρεις ἔχων ἐπὶ πολλὰς ναῦς κεκτημένους. ἐν- 

20 νοησάτω τὸν ἀναλογισμὸν αὐτοῦ. ἐκεῖνος γὰρ ἐνόμισεν ἀμελέ- 
στερον μὲν ἔχειν τοὺς ᾿ἀϑηναίους περὶ τὸ ἐν τῷ λιμένι ναυτι- 
κὸν Γοργῶπα ἀπολωλότος" εἰ δὲ καὶ εἶεν τριήρεις ὁρμοῦσαι, 
ἀσφαλέστερον ἡγήσατο ἐπ᾽ εἴκοσι ναῦς ᾿“ϑήνησιν οὔσας πλεῦσαι 
ἢ ἄλλοϑι δέκα. τῶν μὲν γὰρ ἔξω ἤδει ὅτι κατὰ ναῦν ἔμελλον οἵ 
ναῦται σκηνήσειν, τῶν δὲ ᾿άϑήνησιν ἐγίγνωσκεν ὅτι οὗ μὲν 
τριήραρχοι οἴκοι καϑευδήσοιεν, οἵ δὲ ναῦται ἄλλος ἄλλῃ σκηνή- 

21 σοιεν. ἔπλει μὲν δὴ ταῦτα διανοηϑείς " ἐπείδη δὲ ἀπεῖχε πέντε 

Βραυίδη ον Ζιῖὶ 561, (ΡΙ (οι) ΑἸοἱ". συ νυν 50 διΘΡ δ πα. ἀϊο 
“ 

βοοιη. 8. 1480 “αχεδαιμόνιοι -- Ηαπάβομν οι ἅπερ καὶ ὡς ἐμέλλετε, 
ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ὃ ἑκάστοτε παραπλη- ναϑιπάνὶο ἢ Κ “τ Οἤ 
σίαν εὐχὴν εὔχονται, τὰ καλὰ ἐπὶ ρσουὔροηάοη δίηη, Πίπάονῦ ὥσπερ καὶ 
τοὶς ἀγαϑοὶς τοὺς ϑεοὺς διδόναι κε- ἐμέλλετε. 

’ “ 

ἰεύοντᾷς αὐ φφίο αὐεοῖς , αροπαράσχεῦθε Ἐαπδιμὶ δὶ 
510} 5618. ροηΐροη, (. ἢ. ἰδ 168 «Ὁ ς Βονε ϑο παῦε τ μοΥΓ δὲ ΘΔΗΥΩΝ 
νγοἰίθυ θα νίθη. 
ἡ ---ἀφϑονία --- ἀον νοῦ ἄθῃη 20. ἢ ἄλλοϑι δέκα -- Καὶ δίδιι 

βοϊμά θη πουυπγομείο, ἱππθὴ ἀρροποπι- ἢ ἐπὶ δέκα ἄλλοϑι οὔσας. Ποπι ἄλ- 
πο η6. ΒΟ ΟΠ τι}. λοϑϑι οηίδβρυίοιν ἀδοῆπον ἕξω, ἀ. ἢ). 

18. ἅπερ καὶ ὡς ἐμέλλετε --ο ἴῃ ἀν Ετθιμάδ, πολι ἴα πεϊμπ ! οι θα 
ον ϑ δ πο οπ πο ῖπ ἴπ1|}6- αΐρη. 



ΕΛΛΗΝΙΚΔΑ. ΨΥ, Ι. 9 

Ἣ δὰ , φ - ’ ς , 5 δυύϑα Ψ ς Ἂν ἐϊθ , 
ἢ δξ σταδια τοῦ λιμένος, ἡσυχίαν εἰχε καὶ ἀνέπαυεν. ὡς δὲ ἡμέρα 

ὑπέφαινεν, ἡγεῖτο᾽ οἱ δὲ ἐπηκολούϑουν. καὶ καταδύειν μὲν 
οὐκ εἴα στρογγύλον πλοῖον οὐδὲ λυμαίνεσϑαι ταῖς ἑαυτῶν ναυ- 

σέν᾽" εἰ δέ που τριήρη ἴδοιεν ὁρμοῦσαν, ταύτην πειρᾶσϑαι 
ἄπλουν ποιεῖν, τὰ δὲ φορτηγικὰ πλοῖα καὶ γέμοντα ἀναδουμέ- 
νους ἄγειν ἔξω, ἐκ δὲ τῶν μειξόνων ἐμβαίνοντας ὅπου δύναιντο 
τοὺς ἀνθρώπους λαμβάνειν. ἦσαν δέ τινες οἵ καὶ ἐκπηδήσαντες 
εἰς τὸ “εῖγμα ἐμπόρους τέ τινας καὶ ναυκλήρους συναρπάσαν- 
τες εἰς τὰς ναῦς εἰσήνεγκαν. ὁ μὲν δὴ ταῦτα ἐπεποιήκει. τῶν 22 
δὲ ̓ ᾿ϑηναίων οἵ μὲν αἰσϑόμενοι ἔνδοϑεν ἔϑεον ἔξω, σκεψόμενοι 

τίς ἡ κραυγὴ, οἵ δὲ ἔξωϑεν οἴκαδε ἐπὶ τὰ ὅπλα, οἱ δὲ καὶ εἰς 

ἄστυ ἀγγελοῦντες. πάντες δ᾽ ̓ “ϑηναῖοι τότε ἐβοήϑησαν καὶ ὁπλῖ- 
ΤΕ Αἱ ς “ - ς , τὰ τὰ ἐν κον Ἶ 

ται καὶ ἱππεῖς, ὡς τοῦ Πειραιῶς ξἑαλωώκότος. ὁ δὲ τὰ μὲν πλοῖα 28 

ἀπέστειλεν εἰς 4ἴγιναν, καὶ τῶν τριήρων τρεῖς ἢ τέτταρας συ- 
ναπαγαγεῖν ἐκέλευσε, ταῖς δὲ ἄλλαις παραπλέων παρὰ τὴν ᾽4τ- 

ν δ, Π - ’ , Ἁ ΡΝ. Ν, ᾿ 
τικην. ατὲ ξκ τοῦ λιμενὸος πλεῶν. πολλὰ καὶ αλιξυτικα ἔλαβε καὶ 

πορϑμεῖα ἀνθρώπων μεστὰ. καταπλέοντα ἀπὸ νήσων. ἐπὶ δὲ 
ἜΝ Ἁ 319. Ἁ Ἁ Ὗ) ὃ ς δ Ἁ , σί ᾿ ᾿ 

οὐνιον ἐλϑὼν καὶ ολκάδας γεμούσας τὰς μέν τινας σίτου, τὰς 
“ 2) τρῖ 2 » δὲ καὶ ἐμπολῆς, ἔλαβε. ταῦτα δὲ ποιήσας ἀπέπλευσεν εἰς Αἴγι- 24 ἢ 1 

21, ἀνέπαυεν --- οἴπ6 ΟΡήοοι: 
Θ᾽ 11688 Ηδ! πηδομθη. 1]. ὃ 19. 
ὑπέφαινεν --- 5. τὶ ΠῚ, 4, 10. 
στρογγύλον πλοῖον--εἷη Καυ- 

ἔδ ΠΡ οἸ 50} }Π[Φ 50. σθπδηηί ἰπὶ (ἀθρθη- 
βαίζ σιν ναῦς μακρά, ἄοπὶ Κιΐορϑ- 
50} ΠΠ, τν οἷ] οὐβίθυθβ θυ ο (ον σθραῦΐ Ἴδι 
παης ἄδη ΖῸΠ 055 θ6βιϊπηηγίθ 50} ηὰ- 
ΒΘΙ ὨΤΟδ δ Οὐ ούϑιν Τυυ 1. 97, 
Βρηγοϑίῃ. σϑρ. Ἰμορίΐη. 1602. 
ταῖς ἑαυτῶν ναυσέν --- Ὠαϊϊνα5 

᾿Π5 1. 
πειρᾷᾶ σϑ' αι ---Δθ]ΙΔ ΠρῚρ; νΟΠ ΘΙ Π6 ΠῚ 

δι5 οὐκ εἴα σὰ ΘΠ ΠΊΘΠΆ 6 ἐκέλευσε. 
Ηρνοά, ΝΠ, 104. οὐκ ἐὼν φεύγειν 
οὐδὲν πλῆϑος ἀνθρώπων ἐκ μάχης, 
ἀλλὰ μένοντας ἐν τῇ τάξει ἐπικρα- 
τέειν ἢ ἀπόλλυσϑαι. [88608 ΨΥ. Αὐ]- 
βίδι 9 ἢ 5 Εγθβοἢ, 12. ὁ νόμος οὐκ ἐᾷ 
τῶν τῆς ἐπικλήρου κύριον εἶναι, ἀλ 
ῇ τοὺς παῖδας ἐπὶ δίετες ἡβήσαντας 
Ἐρατεὶν τῶν χρημάτων. ἅτ ἀον Εν- 
δἄησιηρ, 465 (ἀΘρ᾿θηβαίζθβθ 8118. θ΄ Π6ΠῚ 
πθραινοπ ΒΕΟρΥ ΜΡ. ΑηΔ}. ΨΙ, 2, 
28 οὐκ ἔφησϑα οἷόν τε εἶναι, ἀλλ᾽ 
ἐς Πέρινϑον ἐλϑόντας διαβαίνειν εἰς 

ψγουάθη., ὑγ6514}} 65. σϑίδηρ', 

τὴν ᾿Δσίαν (η ἄπμ!16]! ἔφησϑα χρῆναι) 
Κγτορ. ἢ, 4,: 29 ἐμποδὼν ἃ ἂν γίγνοιντο 
τοῦ μὴ ὁρᾶν αὐτοὺς τὸ ὅλον στρά- 
τευμά σου, ἀλλ᾽ ὡς περὶ Ἀλωπῶν 
θουνευξοῦνι, (πᾶτη!οῖ ποιοῖεν ἀνῚ) 
απὰ σι εἰς 29, 

ἐκ -- ΠΝ -- ἀρδηρβ᾽ νοὴ 
λαμβάνειν, ἀπ ἀατδι5 Ζὰ ἐμβαίνειν 
δὰ δγβἄηζθηῃ εἰς αὐτάς. 

Ζ εἴγω α --- οἴῃ ΡΙαίζ πὶ Ἠδίθη, γγὸ 
Ὑ δάγϑῃ Ζίιπὶ Ν δ Κα ἀιι8ρ 65.6}} νὰν - 
ἄβη. 

92, ἐνδόϑ'εν ἔξω --- αὐ ἄθδη 
Πάμπβογη δα εἶθ ΘίγΆββθη,, ἀθρθηδαι 
28 ἔξωϑεν οἴκαδε. 
ἄστυ - Αἰπρη, 5.1, 4, 19. 
29. ἅτε -- πλέων -- Ἐξ 50] 

ἄπγο) ἀἴθβθη δαί νοΐ] δηροάδαίοι 
͵Ἶ6η68 

ΕἈΠγΖορα Ζὶὶ θυ γΒΌ θη ; νοὶ! αἴθ 
ΞΟΠ Υ ἢ ἢ δ ΠΎΠ10}} 415. ἄτη ΡοίγΆθοιι5 
ΚΟΙΠΊΘη 886, 80. ΨΘΟΡΠΙ  ΠΘί θη 516 
ἀυγοῆαιι πἰοῃῦ, (55 65 [θἰ μα 10}18 
ΟΠ ννἄγθη, 

3 }] , , 

ἄπο νήσων --- τι Αιϑ] ββηρ; 
465 Ατυκ6|85.;. 5. Ζὰ ΙΥ͂, 8, 7. 



10 ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

νὰν. καὶ ἀποδόμενος τὰ λάφυρα μηνὸς μισϑὸν προέδωκε τοῖς 
στρατιώταις. καὶ τὸ λοιπὸν δὲ περιπλέων ἐλάμβανεν ὅ,τι ἐδύ-. 
νατο. χαὶ ταῦτα ποιῶν πλήρεις τὲ τὰς ναῦς ἔτρεφε καὶ τοὺς 
στρατιώτας εἶχεν ἡδέως καὶ ταχέως ὑπηρετοῦντας. 

Ὁ δὲ ᾿Ανταλκίδας κατέβη μὲν μετὰ Τιριβάξου διαπεπραγ- 
μένος συμμαχεῖν βασιλέα, εἰ μὴ ἐθέλοιεν ᾿4ϑηναῖοι καὶ οἵ σύμ- 
μαχοι χρῆσϑαι τῇ εἰρήνῃ ἡ αὐτὸς ἔλεγεν. ὡς δ᾽ ἤκουσε Νικό- 
λοχον σὺν ταῖς ναυσὶ πολιορκεῖσϑαι ἐν ᾿ἀβύδῳ ὑπὸ Ἰφικράτους 
καὶ Ζιοτίμου, πεξῇ ὥχετο εἰς Ἄβυδον. ἐκεῖϑεν δὲ λαβὼν τὸ 
ναυτικὸν νυκτὸς ἀνήγετο, διασπείρας λόγον ὡς μεταπεμπομέ- 
νῶν τῶν Καλχηδονίων" ὁρμισάμενος δὲ ἐν Περκώτῃ ἡσυχίαν 

οὐ εἶχεν. αἰσϑόμενοι δὲ οἵ περὶ 4ημαίνετον καὶ Ζιονύσιον καὶ 
Αεόντιχον καὶ Φανίαν ἐδίωκον αὐτὸν τὴν ἐπὶ Προικοννήσου" 
ὁ δ᾽, ἐπεὶ ἐκεῖνοι παρέπλευσαν, ὑποστρέψας εἰς Ἄβυδον ἀφέκετο, 

ἠκηκόει γὰρ ὅτι προσπλέοι Πολύξενος ὁ ἄγων τὰς ἀπὸ Συρακου- ; 

σῶν καὶ Ἰταλίας ναῦς εἴκοσιν, ὅπως ἀναλάβοι καὶ ταύτας. ἐκ 

δὲ τούτου Θρασύβουλος ὁ Κολλυτεὺς ἔχων ναῦς ὀχτὼ ἔπλει ἀπὸ 
27 Θράκης, βουλόμενος ταῖς ἄλλαις ᾿Αττικαῖς ναυσὶ συμμέξαι. ὁ δὲ 
᾿Ανταλκίδας. ἐπεὶ αὐτῷ οἵ σκοποὶ ἐσήμηναν ὅτι προσπλέοιεν 
τριήρεις ὀκτώ, ἐμβιβάσας τοὺς ναύτας εἰς δώδεκα ναῦς τὰς ἄρι- 
στα πλεούσας, καὶ προσπληρώσασϑαι κελεύσας, εἴ τις ἐνεδεῖτο, 
ἐκ τῶν καταλειπομένων, ἐνήδρευεν ὡς ἐδύνατο ἀφανέστατα. 
ἐπεὶ δὲ παρέπλεον. ἐδίωκεν οἵ δὲ ἰδόντες ἔφευγον. τὰς μὲν 
οὖν βραδύτατα πλεούσας ταῖς ἄριστα πλεούσαις ταχὺ κατειλήφει" 

20 

24, προέδωκε --- 8ι' τι Ἵ, ὅ, 7. 
πλήρεις -- ἔτρεφε -- οὐ ἀπίον- 

Π16}0 ἀἴθ ΕἸοίίο 50, 4855 αἴθ Μη ΒΟ Γι 
ν Π σὰ Πρ ὉΠῸΡ0. Ζπ ἄθ Αὐδάγαοκ 
γρ. ΖΗ, τθ: 

20. 6 ηδο δι οἱ πάθη Εγο ρἶ586 
[4Π|16ὴ ἴῃ 445 Ἅ941}ν 887 ν. Οἢγ.. Αἡ- 
(4Ππ|4858., ἀθϑϑθη ΑἸ η ἴῃ ΡΠ 6505 
δ ὁ. τηϊίρ οι! νου θη νγαῦ, Παίίο 510} 
νοὸπ ἀὰ δὴ θη ἢοῖῦ (658 ρουβίβομοιη Κὃ- 
πἰρϑ θΘροθ θη (ΡΙ αἰτοῦ, Αὐιόχονχ, 22.), 
ΟΡ οΥ τὶν ἄθιη Τιγθα7 05 ἀδῃϊη ρο- 
γοὶδί, οὐδὺ ἀδηβοῖθθη. π0ῸΠ νονΐαπα 
(νρ!. ν΄, 8, 16), νυν βϑϑοη ννῖν ΠΊΟΝΙ, 
16 ΗΚ ἢν δα5 Ρουβίθη ἀσπίοίὶ κα- 

τέβη δι. 
διαπεπραγμένος --- 5. τ ἘΝ, 

ΠΣ 

Νικόλο χον -- 5. δ 
ως --- Καλχηδονέων --- πᾶπι- 

16 ἀνάγοιτο, 

Περκώτῃ -- ἅτ ἨδφΙ]δβροηὶ ὑπ- 
νοὶ ΑΡγά05., 

20. Δημαίνετος --- ψἂῦ φιυ οί ί 
δ᾽ 10 ἴῃ Δθρίπα οὺνν ἄπο ψουάθῃ ; δὲ 
1155. 450 ὙΚῸ}}] Ζιῖιν ΤΙ ον βι ἀϊζιιηρ 65 
ΓΡΙκραιο 5. ἤδο ἄδπὶ ΗΘ] Θϑροπία ρ6- 
Θαηρθη 86]ῃ, 

τὰς ἀπὸ Συρακουσῶν -- 
ναῦὺς --΄᾿ ϑ'γγναϊκαβίβομο ΒΟΒ  . ἤπάθη 
Μῖγ Δ 60} ἴῃ ἔγΠονον ὐἱθ ἴῃ ϑρἄ(ογου 
“οἷ. ἁα ϑοιίθη. ἀν ὥὅραγίαπονυ, 5, 1, 
1. 18. νυ 89. 
Θρασύβουλος -- 5. 

8) 29. 
2. ΝΙΝ 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Υ͂, Ι. 1 

παραγγείλας δὲ τοῖς πρωτύπλοις τῶν μεϑ' ἑαυτοῦ μὴ ἐμβαλεῖν 

ταῖς ὑστάταις, ἐδίωκε τὰς προεχούσας. ἐπεὶ δὲ ταύτας ἔλαβεν, 
ἰδόντες οἵ ὕστεροι ἁλισκομένους σφῶν αὐτῶν τοὺς πρόπλους 
ὑπ᾽ ἀϑυμίας καὶ τῶν βφαδυτέρων ἡλίσκοντο᾽ ὥὦσϑ᾽ ἥλωσαν 
ἅπασαι. 
σιν, ἦλϑον δὲ καὶ αἴ ἀπὸ Ἰωνίας, ὅσης ἐγκρατὴς ἠν Τιρίβαζος, 

συνεπληρώϑησαν δὲ καὶ ἐκ τῆς ᾿Δριοβαρξάνους, καὶ γὰρ ἦν ξέ- 
ψος ἐκ παλαιοῦ τῷ ̓ Δριοβαρξάνει, ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἤδη ἀνακε- 
κλημένος ὥχετο ἄνω, ὅτε δὴ καὶ ἔγημε τὴν βασιλέως ϑυγατέρα᾽ 
ὁ δὲ ᾿ἀνταλκέδας γενομέναις ταῖς πάσαις ναυσὶ πλείοσιν ἡ ὁγ- 

δοήκοντα ἐκράτει τῆς ϑαλάττης" ὥστε καὶ τὰς ἐκ τοῦ Πόντου 
Υ » 3 ἣ; " - 

ναῦς ᾿4ϑήναξε μὲν ἐκώλυε καταπλεῖν, εἰς δὲ τοὺς ἑαυτῶν συμ- 
μάχους κατῆγεν. οἵ μὲν οὖν ᾿4ϑηναῖοι, ὁρῶντες μὲν πολλὰς 
τὰς πολεμίας ναῦς. φοβούμενοι δὲ μὴ ὡς πρότερον καταπολε- 
μηϑείησαν, συμμάχου “ακεδαιμονίοις βασιλέως γεγενημένου; 
πολιορκούμενοι δὲ ἐκ τῆς Αἰγίνης ὑπὸ τῶν λῃστῶν, διὰ ταῦτα 
μὲν ἰσχυρῶς ἐπεϑύμουν τῆς εἰρήνης. οἵ δ᾽ αὖ Δακεδαιμόνιοι, 
φρουροῦντες μόρᾳ μὲν ἐν Αεχαίῳ, μόρᾳ δ᾽ ἐν Ὀρχομενῷ, φυ- 
λάττοντες δὲ τὰς πόλεις ν αἷς μὲν ἐπίστευον, μὴ ἀπόλοιντο, αἷς 

δὲ ἠπίστουν, μὴ ἀποσταῖεν. πράγματα δ᾽ ἔχοντες καὶ παρέχον- 

τὲς περὶ τὴν Κόρινϑον, χαλεπῶς ἔφερον τῷ πολέμῳ. οἵ γε μὴν 

21. τῶν βραδυτέρων -- Κκαπη ἐμά; ΚΥτορ. ΙΝ, 8,21, πολλὰ γάρ 
Και σοη ὑπὸ πὶ ΔοΠᾶ προ; Θοτηδο ἢ 
ψογάθη, (ἃ 68 πιὶϊΐ ὑπ᾽ ἀϑυμίας; ἴῃ 
ΕΟΙΡο νοὴ ΜαιΒ]ο 5 ρ ΚΘ, πἰομὶ 
δ] οί οι βίθῃις; αἴ ΚΠ6 νγοὸ ἁλίσκεσθαι 
τηἰ Θ᾽ ὈΙοβδθα ἀδπηοιῖν βίθηΐ, βἰπα τη 
ΑἸΒΠΔΠΠῚΘ γοη Ραιβᾶη. ΥἹ, 7, 4. ἐς 
ὃ τριήρων ἁλοὺς Ἀττικῶν ἀνήχϑη 
ἀπ άρθνου τί. Οὐθοί βοηγοὶοὶ πρὸς τῶν 
βραδυτέρων. 

28. ηλ.:ϑ.ον--- Τῇ ἀογ ΑΠΔΡΙΙΟνὰ Ρῇθρι 
πὶ δύβίθη (1646 μέν ΠΪΟΠΓ Ζὰ βίῃ, 
γγ6 πη πὶ συοϊίθη δὲ καί [οΙρὶι; 5616. 
ΠΟΙ ἰδέ 65. 6] ΠῚ ὈΙοββθη δέ, “Α880. ΠΠ], 
:ἾΣΘ ἔχομεν σώματα ἱκανώτερα τού: 
των -- ἔχομεν δὲ καὶ ψυχὰς σὺν 
τοῖς ϑεοῖς ἀμείνονας. Οοπιπηθηί. 1, 

1,1. ἀδικεῖ Σωκράτης οὺς μὲν ἡ 
πόλις νομυίξει ϑεοὺς οὐ νομίζων -- 
ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφϑ'εί- 
ρῶν. ΣΙ 21: ΙΝ 8, ὅ.. Οθοοι. 2, 8. 
Καὶ πόσον ἂν οἶει εὑρεῖν τὰ σὰ 
χτήματα πωλούμενα, πόσα δὲ τὰ 

φασιν ἀνϑιρώποις., καὶ ἵππον τοῖς 
ὀφϑαλμοῖς προορῶντα δηλοῦν, πολ- 
λὰ δὲ τοῖς ὠσὶ προακούοντα σημαί- 
νειν. ΜρΊ. ἀδρορθῃ ὃ θῦ. διελύϑη 
μὲν -- διελύϑη δὲ καὶ. 
᾿Δριοβαρξάνους -- 5.1 ἐ Αἰυῃ 
ὁ δὲ ᾿Ανταλκίδας Ξ: Θιδιι ἀδ5 

Νϑοϊιβαίζοβ σὰ ἐπεὶ δὲ ἠλϑον νἰτὰ 
οἴη ἔν 516 ἢ βίθ μη ον δαί ὈΘΡΟΠΠΘΗ, 
ἴῃ νυ ] 6 η} ἄγ ΠηΠ4}} 465 νου ουβαίζθβ 
Κατ ἀπτοἢ γενομέναις --- ὀγδοήκοντα 
γΊ θυ Πο]. δύ. 
τὰς --- ἐκ τοῦ Πόντου ναῦς 

-- πΔΙΠΘΉ Π1ο]. (οἰ γο ἀΘβ ἢ 8. 5. σὰ 
ΠΗ͂Ι 8. 
κατῆγεν --- ΟΡ ΠΔἢ 1 816 ννϑρ' πηὰᾶ 

ῬγδΟΠίΘ 86 σὰ ἄθη Βιιηάθβρθηοββθη. 
ΝΕ]. 'Ψ, 8, ὅ8.. ΑΠὰΡ. Υ, 1; "1. 

20, ἐν ἀεχαίῳ --- 5, ΙΨ, 4, 7 ἢ. 
ἐν Ορχομένωῳ -- 5. ΙΝ, 8, 15. 
χαλεπῶς -- πολέμῳ. - ΥΕ]. 

ΠΙ, 4, 9 βαρέως φέρων τῇ ἀτιμίᾳ. 

ἐπεὶ δὲ ἦλϑον αὐτῷ αἵ τε ἐκ Συρακουσῶν νῆες εἴκο- 28 

νῷ 
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᾿Ἡφγεῖοι, εἰδότες, φρουράν τε πεφασμένην ἐφ᾽ ἑαυτοὺς καὶ γι- 
γνώσκοντες ὅτι ὴ τῶν μηνῶν ὑποφορὰ οὐδὲν ἔτι σφᾶς ὠφελήσει, 

80 καὶ οὗτοι εἰς τὴν εἰρήνην πρόϑυμοι ἤσαν. ὥστ᾽ ἐπεὶ παφήγγει- 
λεν ὁ Τιρίβαζος παρεῖναι τοὺς βουλομένους ὑπακοῦσαι ἣν βασι- 

λεὺς εἰρήνην καταπέμποι, ταχέως πάντες παρεγένοντο. ἐπεὶ δὲ 
συνῆλθον, ἐπιδείξας ὁ Τιρέβαξος τὰ βασιλέως σημεῖα ἀνεγί- 
γνωσχε τὰ γεγραμμένα. εἶχε δὲ ὧδε. 

᾿Δφταξέρξης βασιλεὺς νομίξει δίκαιον τὰς μὲν ἐν τῇ ᾿4σίᾳ 
πόλεις ἑαυτοῦ εἶναι καὶ τῶν νήσων Κλαζομενὰς καὶ Κύπρον, 
τὰς δὲ ἄλλας Ἑλληνίδας πόλεις καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας αὐτονό- 

μους ἀφεῖναι πλὴν “Πήμνου καὶ Ἴμβρου καὶ Σκύρου" ταύτας δὲ 
ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον εἶναι ᾿4ϑηναίων. ὁπότεροι δὲ ταύτην τὴν 
εἰρήνην μὴ δέχονται, τούτοις ἐγὼ πολεμήσω μετὰ τῶν ταῦτα 
βουλομένων καὶ πεξῇ καὶ κατὰ ϑάλατταν καὶ ναυσὶ καὶ χρή- 
μασιν. 

᾿Ακούοντες οὖν ταῦτα οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων πρέσβεις. ἀπήγ- 

γελλον ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι πόλεις. καὶ οἵ μὲν ἄλλοι πάντες 

ὥμνυσαν ἐμπεδώσειν ταῦτα, οἵ δὲ Θηβαῖοι ἠξίουν ὑπὲρ πάντων 
Βοιωτῶν ὀμνύναι. ὁ δὲ ᾿Δγησέίλαος οὐκ ἔφη δέξασϑαι τοὺς δ9- 
κους. ἐὰν μὴ ὀμνύωσιν, ὥσπερ τὰ βασιλέως γράμματα ἔλεγεν, 
αὐτονόμους εἶναι καὶ μικρὰν καὶ μεγάλην πόλιν. οἵ δὲ τῶν 
Θηβαίων πρέσβεις ἔλεγον ὅτι οὐκ ἐπεσταλμένα σφίσι ταῦτα εἴη. 

91 

92 

[ἀπγοπάθη Ραγίοῖθπ. μή ὑοϑϑὰ ἀν 
ΠΥΡΟΙ θυ βοῖθι Βεοάσδιίαηρ; ἀε5 ϑαίσοβ. 

ΑπᾶΡ. 1, 8, 8. χαλεπῶς φέρω τοὶς 
παροῦσι πράγμασι. ϑοηδὶ ρονῦπη- 
Π10 ἢ}. τϊΐ ἀογη ΑΘ608. Θὁοηϑίγαϊθγι Ὑ7Ι|, 
Ι, 44. χαλεπῶς φέρων τὸ ἸωΑρας ον 
Δ ΠΟΙ αἱ! ἐπὶ απιἃ θη θαιὶν ΝΗ, 
21 χαλεπῶς δὲ ἡ πόλις φέρουσα ἐπὶ 
τῇ πολιορκίᾳ. 
ἡ τῶν μηνῶν ὑποφορά.--- 5. 

φας , ΠΣ 
90, τὰ βασιλέως σημεῖα: τὸ 

βασιλέως σφράγισμα. 5. χὰ 1, 4, 3. 
41, Κλαξομεναί -- ἀὐϑρυΐηρ,. 

1 δα ἀθηλ ἰΘϑι απ 6 ροοροη, υνᾶν 
βρἄϊίου. αὐ οἴηθν σοροηΐθον ᾿ἰοσ θη 6ὴ 
[56] πϑιὶὶ δυθαπί ν᾿ αὐάδι (Ρδιβδῃ. ΠΕ 

3,.9), αἴθ. νοῦ ΑἸοχαηάθυ νοὴ Μκο- 
ἀοηΐοη. ἄπτο οἴποὸ απ αὐ ἀ6Πη1 
Βοϑια πο νου ννασγίθ. 

Λήμνου -- Σκύρου --- 5. τι 
ΙΝ, 8, ,10. 

ὁπότεροι -- νοῦ ἄθῃ οί άθη Κυϊορ- 

ἐγὼ πολεμήσω --- ̓ γἄμγθπα νου. 
"ον βασιλεὺς νομίξει. Εἴη οἹθίοῃου 
6 0Π1561 ον Ῥϑυβοὴ ἴῃ δἰμθ Βυϊθίο 
ἀ68 Ραιβδηἶα5 Τὰ, Ϊ,.128, Πᾳαυσα- 
νίας τούσδε ἀποπέμπει --- καὶ γνώ- 
μηῦ ἠβμα τ ως 

92, οὗ δὲ Θηβαῖοι --- 5. χὰ ἸΥ͂, 
8,.10; 
ἀβλενρῶν: --- ἅθον ἀθὴ ΔοΥΙϑί, 8. 

κι 1, ὑ, 14. --αΟαἈὐτονόμους εἶναι 
--- [πῃ κὐϑηδα. Δ εἶβο βίθ!ιι ἐδ Ρνᾶ- 
560}5 Δπ6}} 1, 8, 9. ὅρκους ἔδοσαν καὶ 
ἔλαβον ὑποτελεῖν τὸν φόρον Καλχη- 
δονίους - ᾿ἀΑϑηναίους δὲ μὴ πολε- 
μεῖν ᾿᾿ϑηναίοις. Ὀθθυῖϊσ θη 8. θυνσαγίοι 
ὨΔ ἢ βίαι ξέναι οἷῃ ἀδῖι νοῦ Κδηϊρ' 
σορταποιίοη ἀφεῖναι ΘΠ ΡΥ ΘΟ θη ἀ68 
ἵγουι; νΒ1. ζδάοο!! ΝἹ, ὅ, 9 ψηφισά- 
μένοι, ὥσπερ βασιλεὺς ἔγραψεν, αὐ- 



ἘΑΟΝΙΥΣ ΥΣ 1. 18 

Ἴτε νυν, ἔφη ὁ ̓Δγησίλαος, καὶ ἐρωτᾶτε᾽ ἀπαγγέλλετε δ᾽ αὖὐ- 
τοῖς καὶ ταῦτα, ὅτι εἰ μὴ ποιήσουσιν ταῦτα, ἔκσπονδοι ἔσονται. 
οἵ μὲν δὴ ὥχοντο. ὁ δὲ ᾿4γησίλαος διὰ τὴν πρὸς Θηβαίους 33 
᾿ 3 2) Ἁ . , Α ᾿ , 3 ᾿ ἢ , 

ἔχϑραν οὐκ ἔμελλεν, ἀλλὰ πείσαξ τους ἔφορους εὐϑυς ἐϑύυετο. 
ΠῚ ᾿ Ἁ 3 ’ ᾿Ὶ ’ 3 , ΠῚ Ἁ 7, 

ἐπειδη δὲ ἐγένετο τὰ διαβατήρια. ἀφικόμενος εἰς τὴν Τεγέαν 
διέπεμπε τῶν μὲν ἱππέων κατὰ τοὺς περιοίκους ἐπισπεύσοντας, 
διέπεμπε δὲ καὶ ξεναγοὺς εἰς τὰς πόλεις. πρὶν δὲ αὐτὸν ὁρμη- 
ϑῆναι ἐκ Τεγέας, παρῆσαν οἵ Θηβαῖοι λέγοντες ὅτι ἀφιᾶσι τὰς 
πόλεις αὐτονόμους. καὶ οὕτω “ακεδαιμόνιοι μὲν οἴκαδε ἀπῆλ- 
ϑον, Θηβαῖοι͵ δ᾽ εἰς τὰς σπονδὰς εἰσελϑεῖν ἠναγκάσϑησαν, 
αὐτονόμους ἀφέντες τὰς Βοιωτίας πόλεις. οἱ δ᾽ αὐ Κορίνϑιοι 54 

οὐκ ἐξέπεμπον τὴν τῶν ᾿4ργείων φρουράν. ἀλλ᾽ ὁ ̓ 4γησίλαος 

καὶ τούτοις προεῖπε, τοῖς μὲν, εἰ μὴ ἐκπέμψοιεν τοὺς ᾿4ργείους, 
τοῖς δὲ, εἰ μὴ ἀπίοιεν ἐκ τῆς Κορίνϑου. ὅτι πόλεμον ἐξοίσει πρὸς 
αὐτούς. ἐπεὶ δὲ φοβηϑέντων ἀμφοτέρων ἐξῆλθον οἵ ᾿4ργεῖοι 
καὶ αὐτὴ ἐφ᾽ αὑτῆς ἡ τῶν Κορινϑίων πόλις ἐγένετο, οἵ μὲν 
σφαγεῖς καὶ οἱ μεταίτιοι τοῦ ἔργου αὐτοὶ γνόντες ἀπῆλϑον ἐκ 

-»" ,ὕ ΑΗ δ ᾽ ΒΩ ἰὼ δ ’ὔ , Ἁ 

τῆς Κορίνϑου" οἱ δ᾽ ἀλλοι πολῖται ἕκοντες κατεδέχοντο τοὺς 

πρύσϑεν φεύγοντας. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπράχϑη καὶ ὠμωμόκεσαν αἱ πόλεις ἐμμε- 8ῦ 
Ν - , ει ’ ἢ ᾽ , ΄ ν 

νεῖν τῇ εἰρήνῃ ἣν κατέπεμψε βασιλεὺυς, ἐκ τουτου διελυϑὴ μὲν 
" ᾿ ΄ Η Ἢ ι ᾿ , Ν 

τα πεξικα, βἰαλοθῃ δὲ καὶ τὰ ναυτικὰ σεῤατευμάτα: “ακεδαι- 

μονίοις μὲν δὴ καὶ ᾿4ϑηναίοις καὶ τοῖς συμμάχοις οὕτω μετὰ 

τὸν ὕστερον πόλεμον τῆς καϑαιρέσεως τῶν ᾿4ϑήνησι τειχῶν 

τονόμους εἶναι ὁμοίως καὶ μικρὰς οἵ σφαγεῖς -- 5.17, 4,2 ἢ, 
καὶ μεγάλας πόλεις. νῚ ὦ . 

αὐτοὶ γνόντες --- 118 Οἷ ρ᾽ ἢ 6 Η] 
ἴτε νυν --- 85. Ζὰ ΤΥ͂,1, 89. Ἄ πιγΐοραι 

αὐτοὶ ἃ, 1. δαϑυη Μιιθάγρογη --.Ἕ.Ἅ 5 9 -“ . 

Ἶ Ν ᾿ 9. ἀαπήλϑον -- 8ῖ6 ἴαπά θη Ατ πα] 16 
ἴῃ ΤΏΘΡΘη. 

ἴῃ Αἰμθη, σζαη Ῥδηκ ἔν ἐγ Ποὺ (5. σὰ 
ΙΥ, 2, 28) ρε]εϊβίθι θιθηϑίθ. Πθηλοβι}}. 
σ6ρ. Τμορὶί. 84, 

’ . 

88. ἐϑύετο --- ἀδ5 "εΐπι ΑτιβΖιιρο 
ΖΦ η] Κυϊθρα οϑργἄπο! 6. Ορίογ; οὺ 
μηδ (6 510} ἢ ἃ ΠΠ10}) 506}610}} Ζ Θ΄ ΠΘΠῚ 

"πα υσὐτὩι' σι βΑΝΝΝ ΣΟ ΝΜ ΠῚ 

Βοιάσυσα σορθη ΤὭΏΘθοη θθνοϊι. 

ξεναγοῦύςνς --- 5. Ζὰ 3, 7. Ὀία Αὐἱὶ 
ἀν ΕἸΠθον αἴ αηρ ἄθν ΤΎαρροπ ἰϑὶ αἴ6- 
56 106 ψίῖϑ ΠῚ, ὅ, 7. 

84, αὐτὴ ἐφ᾽ αὑτῆς --- [ὃν 5ἴ ὁ"), 
ΠΌΤ ΨΟῺῈ 5Ϊ0]} 56 1081. 8ἃ}}} ἅ η αἴ 6. 
ΤΊ. 1Π, 09. δἰ που ἐπὶ σφῶν αὐτῶν 
αὐτόνομοι οἰκήσειαν. 

ἕἑκόντε τἶ τε ΠΟΙ ἸἀΘΥΒΡυ ΟΝ, 

Αβ651}. »Ὰ ὩΙ. “4γησίλαος ἀντεῖπε τῇ 
εἰρήνῃ; ἕως τοὺς διὰ “ακεδαιμο- 
γνίους φυγόντας Κορινϑίων καὶ Θη- 
βαίων ἠνάγκασε τὰς πόλεις οἴκαδε 
καταδέξασϑαι, 

80. τῆς καϑαιρέσεως --ὄἕ ἃὺ- 
᾿ᾶποὶρ νοὴ ὕστερον, 
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80 αὕτη πρώτη εἰρήνη ἐγένετο. ἐν δὲ τῷ πολέμῳ μᾶλλον ἀντιρ- 

Ἱ 

ούπως τοῖς ἐναντίοις πράττοντες οἵ “ακεδαιμόνιοι πολὺ ἐπικυ- 
δέστεροι ἐγένοντο ἐκ τῆς ἐπ᾽ ᾿Ανταλκίδου εἰρήνης καλουμένης. 
προστάται γὰρ γενόμενοι τῆς ὑπὸ βασιλέως καταπεμφϑείσης εἰ- 
ρήνης καὶ τὴν αὐτονομίαν ταῖς πόλεσι πράττοντες, προσέλαβον 
μὲν σύμμαχον Κόρινϑον, αὐτονόμους δὲ ἀπὸ τῶν Θηβαίων τὰς 
Βοιωτίδας πόλεις ἐποίησαν, οὗπερ πάλαι ἐπεϑύμουν. ἔπαυσαν 
δὲ καὶ ᾿“ργείους Κόρινϑον σφετεριξομένους, φρουρὰν φήναν- 
τὲς ἐπ᾽ αὐτοὺς, εἰ μὴ ἐξίοιεν ἐκ Κορίνϑου. 

Τούτων δὲ προκεχωρηκότων ὡς ἐβούλοντο, ἔδοξεν αὐτοῖς, 
ὅσοι ἐν τῷ πολέμῳ τῶν συμμάχων ἐπέκειντο καὶ τοῖς πολεμίοις 
εὐμενέστεροι ἦσαν ἢ τῇ “ακεδαίμονι, τούτους κολάσαι καὶ κατα- 
σκευάσαι ὡς μὴ δύναιντο ἀπιστεῖν. πρῶτον μὲν οὖν πέμψαντες 
ὡς τοὺς Μαντινέας ἐκέλευσαν αὐτοὺς τὸ τεῖχος περιαιρεῖν. λέ- 
γοντες ὅτι οὐκ ἂν πιστεύσειαν ἄλλως αὐτοῖς μὴ σὺν τοῖς πολε- 

ς μίοις γενέσϑαι. αἰσϑάνεσϑαι γὰρ ἔφασαν καὶ ὡς σῖτον ἐξέπεμ- 
-“ “3 , -" ᾿] τ , Α ς Ἁ 

πον τοῖς ᾿4ργείοις σφῶν αὐτοῖς πολεμούντων, καὶ ὡς ἔστι μὲν 
΄ ς ὅτε οὐδὲ συστρατεύοιεν ἐκεχειρίαν προφασιξόμενοι, ὁπότε δὲ 

καὶ ἀκολουϑοῖεν, ὡς κακῶς συστρατεύοιεν. ἔτι δὲ γιγνώσκειν 
ἔφασαν φϑονοῦντας μὲν αὐτοὺς. εἴ τι σφίσιν ἀγαϑὸν γίγνοιτο, 
ἐφηδομένους δ᾽. εἴ τις συμφορὰ προσπίπτοι. ἐλέγοντο δὲ καὶ 

οἱ Ν. 5 ᾽ὔ -»"ὅὍ7 - ἤ “" ε ν 

αἷ σπονδαὶ ἐξεληλυϑέναι τοῖς Μαντινεῦσι τούτῳ τῷ ἔτει αἱ μετα 

πϊξ μή 5ίαιε. πὶ μὴ οὐ. {6} 8ν ἄθῃ 90. ἀντιρρόπως -- πράττον- 
ΑὐοΥἶϑι, 5. Ζὰ ΙΗ, ὅ,.10.: 

Ἵ 

ΤΈΕΙΘ᾿ ΞΞΞΞ ἀντίρροποι ὄντες. 
ἐπικυδέστεροι --- 1)ὰ5. Ζ' 6. ]10]] 

56] 16η6 Δονὺ ἰδὲ παν ἰη] ΟΟηιρανδίῖν 
σΘΡν ἄπο 10}. 
τῆς ἐπ᾿ ᾿ἀνταλκέδου εἰρήνης 

- (ον δι Ββινὶ6} 465. Απίδ 485. ρ6- 
ΒΟΠΠΟΒΒ56η6 Εὐϊθάο, ὅ0 νυἱρὰ ἀἴοβοῦ Εὐϊθθ 
ὮθΘΥΆ}Π νοι ἀθη ΒοΠΥ  βί 6 Π Π} νὴ οο πα η ἢ, 

᾿ ᾿ 
προσταται --- ἀἰοὸ [ἅν ἀἰθ Κ0}}- 

σζιθαηρ ἀπ Αὐἰ  Θο θυ μα! μη ρ (68 
ΕΥΤΘἀΘΏΒ5ΟΠΠΠ15568. ΖῚ ΒΟΡΡΘη Παίίθη. 

11. 1. ἐπέκειντο --- [οἰ π ἀ 110} 
 ΥΒἢ, ὙΡΙΣΝ, δ... 90: ὙΠ δ. τς 

Πρ ὥψοΣ --- ἀπειϑεῖν. 

μὴ -- ,γενέσϑαι - [)ὰ58 διιθ͵]θοι 
Ππορί ἢ αὐτοῖς. ΝΥ᾽6 πδοὶὶ οἰ πθιὰ Ὡθρδι1- 

νη ΒΟρΠ ἀθνῦ ΤΠ ηϊἶν ἴῃς ΒΔ θα- 
ἀδηὶ ϑ΄ἴππο χαννθῖ!θ οἶπο μή βίοι, 
50. 506}: δὲ ᾿ἶθυ ἴῃ νου πο πη ἰδ] οἰ πη 

δ ἐκεχειρίαν --- 8. ΖΑ, 10. 
ηδομένους --- οἷῃ Βοϊδρίδι 

μα ποὺ δοπδάδρθηβρθιθ Πηά δὶ ἴοι ΙΨ, 
5.1 δὲ 

αἷ σπονδαί --- Ναομάδηι ἴηι ὅ. 
421 ἀϊὸ Αἰμθπθν πη [1 αἸἰτο πη ηΐθῦ 
οἴπθῃ Εὐϊθάθη ἀπ οἷη ΒΒ ηἾ55. ρ6- 
ΒΟΉ ]Ο556}. ἢαίίθα., Βιοίθη ἀἶθ ΑὙοῖν ον 
510. σόρρθη αἴθ {6 υ μηδ οἰ ον ΥῸ]- 
κοι ἀπτορ Βμ ηἶβ8θ τὶ ἄθὴ Μδμί- 
προτη, ΕἸθουη, Κουϊπίμθνη ἀηὰ {πνὰ- 
κἰβόιοη παι κάθου χὰ βοιίθη απὰ 
Δ ἀἷὸ Βύοίον ἴῃ ἀΐοβοα Βιπὰ χὰ 
ἷΖθῆρῃη. ἃ ἄθὸὺ αἀἴθθθ βδ'οῖ δὴ ἀἷδ 
ϑρανίδηθυ. ΔΗΒΟΒ]ΟΒ56η τη ἀἶθ Αἰπ6- 
που ρθη πἰοῃς οὐ Ποὺ ΕΘ θη5)56- 
ἀϊιραιροι ἄθὴ ρδυίδηθυη χιϊγπί θη, 50 
Κα 65 ζΖυνίβοιθη ἄδη Δ ΠΘΠΘ ἀἠὰ 
Ανρίνονη ἀπ ἄδυθ Βιιηθβρ ΠΟΘ 860 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Υ͂, 2. 1ὅ 

τὴν ἐν Μαντινείᾳ μάχην τριακονταετεῖς γενόμεναι. ἐπεὶ δ᾽ οὐκ 8 
ἤϑελον καϑαιρεῖν τὰ τείχη, -φρουρὰν φαίνουσιν ἐπ᾽ αὐτούς. 
᾿“γησίλαος μὲν οὖν ἐδεήϑη τῆς πόλεως ἀφεῖναι αὑτὸν ταύτης 
τῆς στρατηγίας, λέγων ὅτι τῷ πατρὶ αὑτοῦ ἡ τῶν Μαντινέων 
πόλις πολλὰ ὑπηρετήκοι ἐν τοῖς πρὸς Μεσσήνην πολέμοις" ᾽4γη- 
σίπολις δὲ ἐξήγαγε τὴν φρουρὰν καὶ μάλα Παυσανίου τοῦ πα- 
τρὸς αὐτοῦ φιλικῶς ἔχοντος πρὸς τοὺς ἐν Μαντινείᾳ τοῦ δήμου 
προστάτας. ὡς δὲ ἐνέβαλε, πρῶτον μὲν τὴν γῆν ἐδήου. ἐπεὶ δὲ 
οὐδ᾽ οὕτω καϑήρουν τὰ τείχη, τάφρον ὥρυττε κύκλῳ περὶ τὴν 
πόλιν, τοῖς μὲν ἡμίσεσι τῶν στρατιωτῶν προκαϑημένοις σὺν 
τοῖς ὅπλοις τῶν ταφρευόντων, τοῖς δ᾽ ἡμίσεσιν ἐργαξομένοις. 
ἐπεὶ δὲ ἐξείργαστο ἡ τάφρος, ἀσφαλῶς ἤδη κύκλῳ τεῖχος περὶ 
τὴν πόλιν φκοδόμησεν. αἰσϑόμενος δὲ ὅτι ὁ σῖτος ἐν τῇ πόλει 
πολὺς ἐνείη. εὐετηρίας γενομένης τῷ πρόσϑεν ἔτει. καὶ νομί- 

σας χαλεπὸν ἔσεσθαι, εἰ δεήσοι πολὺν χρόνον τρύχειν στρα- 
τείαις τήν τε πόλιν καὶ τοὺς συμμάχους, ἀπέχωσε τὸν δέοντα 
ποταμὸν διὰ τῆς πόλεως μάλ᾽ ὄντα εὐμεγέϑη. ἐμφραχϑείσης δὲ 
τῆς ἀπορροίας ἤρετο τὸ ὕδωρ ὑπέρ τε τῶν ὑπὸ ταῖς οἰκίαις καὶ 

ὑπὲρ τῶν ὑπὸ τῷ τείχει ϑεμελίων. βρεχομένων δὲ τῶν κάτω 

πλένϑων καὶ πφοδιδουσῶν τὰς ἄνω, τὸ μὲν πρωπον ἐρρήγνυτο 

τὸ τεῖχος, ἔπειτα δὲ καὶ ἐκλίνετο. οἵ δὲ χρόνον μέν τινα ξύλα 

ἀντήρειδον καὶ ἐμηχανῶντο ὡς μὴ πίπτοι ὁ πύργος ἐπεὶ δὲ 

8150 'ἴῇΏ ἀδ5θ 694} 885 ν. ΟἾγ. 
ΒοίζΖρῃ. 

χὰ οἰπθ Βαμα ππα Ζη] Βυιοΐ, τηϊί Ζα 
ϑρανία, 16 ΒΒ] δο ν θ6ὶ Μαηίηθᾶ ἰπὶ 

μ5 

φι 

4. 418 βρυθηρίε ἀἴθβθὴ Βιηα τιηα πὸ- 
(ῃϊσίο ἀΐθ ΑΥ̓ΡΊΨΟΡ Ζιπὴ ΕἼΘ θη, 46 1Ὶ 
βίο ἃπὸ αἶἰθ πη Δ]]οἷη βίθμθηάθη 
Μαπίϊηθου 8 ΠΏ 50 }]} 1 6556 ηϊυββϑίθη, Τῆῖ- 
κυα. ἃ; 28-- 81. Φ 
τούτῳ τῷ ἔτει -- 886 ν. 6]"ν. 

ὃ. τῷ πατρί --- ἀδῃ Αὐοἢ  ἀΔΠ108. 
ΠΥ ὮϊΟΡ ρϑηδηπία πιθββθηΐ80}16 Κυΐθρ' 
16ὲ ἀοΥἦ ατἰϊ6. ἀδΥ ἴπὶ , 466 ν. (ἢν. 
οηἰδίδη, 418 ἀ16 Ἠο]οίθη ἀπ Μο586- 
ὨΐΘΡ δ' ον. σθσθὴ αἷθ ἀπο οἷη Εταθ6- 
θ6ηὴ φϑϑοῃ νυν ἀοῃίθη ραγί ΠΟΥ ΘΟ η. 
Ππυκγα, 1,101. Τισάον ΧΙ, 69. 

καὶ μάλα --- 85. σὰ 1Π, 4, 2. 
4. ὡς δὲ ἐνέβαλε --- Ἡϊοάον. ΧΥ, 

Ὁ φρο δῃ, ἀἷθ ϑρδγίδηθι πἄϊίθη ἀ6ὴ 
Βυιθάθη ἡ οἰ απ! χυγοὶ Φ4 06 σ6- 
ΠδΙίθη; ἐδθν Βορίηη 465 Κυίΐθρϑθ ἰβϑὶ 

προκαϑημένοις --- ἐργαξο- 
μένοις -- Ὀῖο Παίϊνο βἰηα ἰηβίνι- 
Τηθη.8}, γγι6 5816 Ζανθῖθη ἃπ0}) νῸῊ 
Ῥρυβόηθ ΠΔΙΘΏ ΠΟ ἴῃ Αἰδαγίοκθη, 
ἀἴα 485 Ηθον "ϑιγο θη, ΘΘὈνδι μι γγ6- 
ἄθῃη. ΑἸδΡ, ΥἹ, 4, 27. φυλαττόμενοι 
ἱκανοῖς φύλαξι. ἸποΡ. ΠΡΌ ΟΓΟΜῚ!: 
τοῖς παροῦσιν ἐτείχιξεν. 
πολύς --- 8: γρνᾶδαϊοαίίν, ὙΕ6}Ρ]. 

Κγύορ. 11,2, 18. 

ποταμὸν -- εὐμεγέϑη --- Ἐν 
Πἰ655 Ορἷβ (Ραιβαῃ. ὙΠ], 8, 4) ἀπά 
γγὰγ ἀδηγα }5 ἀν οὶ. ΒΘροηρ 5586. ἃ ηρ6- 
ΒΟ !]6η. Ὀιοάον. ΧΥ, 12, Ζυν ν ονῖ- 
5.6] ππρ νρ]. ΠῚ, 4, 1. 

ὅ. πλέίνϑων --- Εϑρ ψχἂγ οἷ τεῖχος 
ὠμῆς ὠκοδομημένον τῆς πλίνϑου. 
Ραυβᾶῃ, ὙΠ1, ὃ, 7. 
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ἡττῶντο τοῦ ὕδατος. δείσαντες μὴ πεσόντος πῃ τοῦ κύκλῳ τείχους 
δοριάλωτοι γένοιντο, ὡμολόγουν περιαιρήσειν. οἱ δὲ “ακεδαι- 
μόνιοι οὐκ ἔφασαν σπείσεσϑαι, εἰ μὴ καὶ διοικιοῖντο κατὰ κώ- 
μας. οἱ δ᾽ αὖ νομίσαντες ἀνάγκην εἶναι, συνέφασαν καὶ ταῦτα 

ὑ ποιήσειν. οἰομένων δὲ ἀποϑανεῖσϑαι τῶν ἀργολιξόντων καὶ 
τῶν τοῦ δήμου προστατῶν, διεπράξατο ὁ πατὴρ παρὰ τοῦ ᾿4γη- 
σιπόλιδος ἀσφάλειαν αὐτοῖς γενέσϑαι ἀπαλλαττομένοις ἐκ τῆς 
πόλεως. ἑξήκοντα οὖσι. καὶ ἀμφοτέρωϑεν μὲν τῆς ὁδοῦ ἀρξά- 
μενοι ἀπὸ τῶν πυλῶν ἔχοντες τὰ δόρατα οἱ “ακεδαιμόνιοι ἕστα- 
σαν, ϑεώμενοι τοὺς ἐξιόντας. καὶ μισοῦντες αὐτοὺς ὅμως ἀπεί- 

χοντο αὐτῶν ῥᾷον ἢ οἵ βέλτιστοι τῶν Μαντινέων. καὶ τοῦτο 
μὲν εἰρήσϑω μέγα τεκμήριον πειϑαρχίας. ἐκ δὲ τούτου καϑ- 
ῃρέϑη μὲν τὸ τεῖχος, διῳκίσϑη δ᾽ ἡ Μαντίνεια τετραχῇ, καϑά- 
πὲρ τὸ ἀρχαῖον ὥκουν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἤχϑοντο, ὅτι τὰς μὲν 
ὑπαρχούσας οἰκίας ἔδει καϑαιρεῖν. ἄλλας δὲ οἰκοδομεῖν ἐπεὶ 
δὲ οἱ ἔχοντες τὰς οὐσίας ἐγγύτερον μὲν ὥκουν τῶν χωρίων, ὄν- 
τῶν αὐτοῖς περὶ τὰς κώμας, ἀριστοκρατίᾳ δ᾽ ἐχρῶντο, ἀπηλ- 
λαγμένοι δ᾽ ἦσαν τῶν βαρέων δημαγωγῶν, ἥδοντο τοῖς πεπρα- 
γμένοις. καὶ ἔπεμπον μὲν αὐτοῖς οἱ “ακεδαιμόνιοι οὐ καϑ᾽ ἕνα, 
ἀλλὰ κατὰ κώμην ἑκάστην ξεναγόν. συνεστρατεύοντο δ᾽ ἐκ τῶν 
κωμῶν πολὺ προϑυμότερον ἢ ὅτε ἐδημοχρατοῦντο. καὶ τὰ μὲν 

ἡττῶντο τοῦ ὕδατος -- 5'6 (Ραϊβᾶη., ὙΠῚ, 8, 9) πἷοθὶ πιΐιρο- 
Κοπηίθη ἄθὺ (ἀονγ αὶ 465 Δ 550 05 ο ἢ χἄμ!ι. 
ὙΝΙΔονβίδηα 1οἰβίθα, ον αρθηοιϊν γὸ- τῶν χωρέων -“-- ἃ, ἱ, ἴῃν [απά- 
Θθὴ. 465 ἴῃ ουθαηι ᾿ἰοσθη θη Οὐμ- Ὀ651{2. 
Ρᾶγαιΐνϑ. ἥδοντο τοῖς πεπραγμένοις 

Ὁ. διεπράξατο -- γενέσϑαι τ΄ Ζανον]  58ἱρ᾽ ἰδὶ ἀϊθβθ Μοίππηρ Χε- 
ΕΝ ΤΕ ΟἸΑΥΤ ΝᾺ ὨΟΡ]ΙΟῚ5. Πἰομ : ἄθηι ἃ]8 αἰ Μβοϑ 

δ᾽ πατήρ -: Ῥαϊιθαπίαθ, [6 .Ε᾽ "α]ὲ ἄἀθν ϑρανίδηον ἀπιγο} αἰο ΒΟ ] Δ ι νοὶ 

ψουθδηηΐου ἴῃ Τορθαᾶ. 5. ὶ 8 ἃ. 1Π], 1Πουκίνα ᾿ρευτορνεῖς. πρβ ΝΟ ΘΝ 
5, 95 Μδηί 6 ον ἰβυα!ὰ ἴῃγο δίαάι ψιοάον 
ΚΑ ΜᾺ αυῖ, 5». .ὙἹ,. Ὁ, Ὁ» : 
οἱ βελτιστοι --- 8. 21}, ὃ, 12. χκαϑ' ἐν -- οἴπϑθῃ οἴη κί β'θι,. 
7. τετραχῇ -- ΝδἧΟΝ δηάονῃ ἀπ- [ἅν αἰ (ἀθβαμημ οι, ΨΚ 61. ἀθ ὑθρ. 

δΆθθη ψυγάθῃ βῖ6 ἴῃ [πη Πόνον νϑὺ- 
{Ππ6}} (θίοαονυ ΧΥ, ὅ, Ἐρ]ιονοβ "οὶ 
ΠαΡγροκν. Μαντινέων διοικισμός), γὶθ 
0) νοῦ ϑίγαρο ὙΠ 5. 897 αἷθ 
Ζ28}} ἄδθὺ πγβρυϊηρ] θη. νον. αὐ 
[ἀπ δηροροθοη υνὶνά. Μαπ αὶ εἶ 
Ὑ  υβο ἀμ οὶ. αἴθϑονῦ. Απραθ θη ἐἡ- 
ἀν. ἢ} Αἰι5Ζιρ Θ᾽ ὁ 6) σοβῖ οι, ἃ 55 Ὠὰ ἢ 
Δ ἢ 1} ηγΐ, ΧΘΠΟΡΙΟα. Πα]}0. ἰθὴ ΚΙοῖη6ὴ 
1161} ἀν διαί, νν ΟΠ ον ον οἰηΐ ἈΠ 16, 

1,αορᾷ, 4, ὃ, χωρὶς δ᾽ ἑκάτερον ἀσκοῦ- 
σιν ὅπως ἀεὶ κράτιστοι ἔσονται, 
ἐὰν δὲ τι δέῃ, καϑ' ἕνα ἀρήξουσι 
τῇ πόλει παντὶ σϑένει απὰ χὰ 1Π|, 4, 
27. --- ξεναγοί ΠΐοΒ56 )»εὶ ἄθὴ Θρᾶν- 
ἰαηθ αἰ Απἰἄμγου ἄθὺ Βιιπά68ρο- 
Πηοσϑθηἰ αρροη. Κ᾽ ο]. ΠῚ, ὅ, 7. ν,1, 
98, Τιικγὰ. 1, 75. Βεοὶ Χϑμορὶ]ι. 
ἴ68Ρ. [“Δοοὰ, 18, 4 ψονάθῃ βῖο. ξένων 
στρατίαρχοι φΘηδηηϊ, 



' 

4 

᾿ -"- Ε΄ ᾽, “1 Ὅτ - 

ταῦτα τοῖς ἐφόροις ἀξιον ἔδοξεν ἐπιστροφῆς εἶναι. 

ΒΛΛΗΝΙΚΑ. Υ, 5. 17 

δὴ περὶ Μαντινείας οὕτω διεπέπρακτο, σοφωτέρων γενομένων 
ταύτῃ γε τῶν ἀνθρώπων τὸ μὴ διὰ τειχῶν ποταμὸν ποιεῖσϑαι. 

Οἱ δ᾽ ἐκ Φλιοῦντος φεύγοντες αἰσϑανόμενοι τοὺς “ακεδαι- 8 
μονίους ἐπισκοποῦντας τῶν συμμάχων ὁποῖοί τινες ἕκαστοι ἐν 
τῷ πολέμῳ αὐτοῖς ἐγεγένηντο, καιρὸν ἡγησάμενοι; ἐπορεύϑη- 
σαν εἰς “ακεδαίμονα καὶ ἐδίδασκον ὡς ἕως μὲν σφεῖς οἴκοι ον τος 

ἐδέχετο τε ἡ πόλις τοὺς Πακεδαιμονίους εἰς τὸ τεῖχος καὶ συν- 
ἑστρατεύοντο ὅποι ἡγοῖντο᾽ ἐπεὶ δὲ σφᾶς αὐτοὺς ἐξέβαλον, ὡς 
ἕπεσϑαι μὲν οὐδαμοῖ ἐθέλοιεν, μόνους δὲ πάντων ἀνϑρώπων 
“ακεδαιμονίους, οὐ δέχοιντο εἴσω τῶν πυλῶν. ἀκούσασιν οὖν ἢ 

καὶ πέμ- 
ψαντες πρὸς τὴν τῶν Φλιασίων πόλιν ἔλεγον ὡς φίλοι μὲν οἱ 
φυγάδες τῇ “ακεδαιμονίων πόλει εἶεν, ἀδικοῦντες δ᾽ οὐδὲν 
φεύγοιεν. ἀξιοῦν δ᾽ ἔφασαν μὴ ὑπ᾽ ἀνάγκης. ἀλλὰ παρ᾽ ἕκόν- 
τῶν διαπράξασϑαι κατελϑεῖν αὐτούς. ἃ δὴ ἀκούσαντες οἱ Φλιά- 

σιοι ἔδεισαν μὴ εἰ στρατεύσαιντο ἐπ᾿ αὐτοὺς, τῶν ἔνδοϑεν παρ- 
εἰησάν τινες αὐτοὺς εἰς τὴν πόλιν. καὶ γὰρ συγγενεῖς πολλοὶ 
ἔνδον ἦσαν τῶν φευγόντων καὶ ἄλλως εὐμενεῖς, καὶ οἷα δὴ ἐν 
ταῖς πλείσταις πόλεσι νεωτέρων τινὲς ἐπιϑυμοῦντες πραγμάτων 
κατάγειν ἐβούλοντο τὴν φυγήν. τοιαῦτα μὲν δὴ φοβηϑέντες. 
ἐψηφίσαντο καταδέχεσϑαι τοὺς φυγάδας. καὶ ἐκείνοις μὲν ἀπο- 
δοῦναι τὰ ἐμφανῆ κτήματα. τοὺς δὲ τὰ ἐκείνων πριαμένους ἐκ 

“---- 

΄ . . 

ταυτῃ γὲ -- ΨΜοηΐρ 5ίθη8 ἴῃ δἰ) β'δυν1586 ΠΙΟ τ Πρ Π80}} ἀϊι880} ἃῃ- 

ΠπΠ1 988. νι (ἢ γ. 

ἀδὴι Ριυπκίο, οὐ δυίονὶ ἀπγο ἄθὴ 
ΓοΙϊσοηάθη ΤηΠη ιν. 

διὰ τειχῶν --- Ναοῖι ΠΙοάον, ὑπὰ 
Ραιβαη. [1085 βρᾶίον. ἄθὺ ΕἾ τι85. ΠΟθΘη 
ἀν δίαάσι ; οἷ [θὸνν οἰ, 55. πη 8 ΒΘ] 1 
Ιουδα αι 510]. ἃπο}}. ἀἴθὸ [,6}}γ6 
ἅπ|8. ἀθη ον 4}1] οοζορθη ἢαίίο, αἰ 
ΧΡΠΟΡΠΟΝ θυ ᾿ΡΟ ἢ 56], νν]8 68 Βο δἰ ηΐ, 
δίοθι. 

8. Οἱ -- φεύγοντες -- 5. 1Ν, 
4, 1ὅ. “θοῦ ΨοΥ 41} ρο]ῦτι ἴῃ ἀκ8 

ὡς -- ἐδέχετο-- ὡς ἐθέλοιεν 
- οἶπο ἀπ] 1616 ΜΝ ἸΘἀθυΠοΠ προ’ νοὸη ὡς 
ΒΟ 5111, ὅ, 8. 
συνεστρατεύοντο - ἀκ 80} 

᾿ ἠδοί ἰδ αἰ πόλιες Ζι ΠΟ]ΠΉΘΗ, 

ρθη ἀπ ρ᾽ ἢνἷν ἀδη οἰ πο. ἀναιββθὴ 

9. τῶν ἔνδοθεν -- [168 γον 
ἴδει ΘΟΡΡΆπΟἢ , νγο}}] αἴ σοἤρο οί ο 

ΧΕΝΟΡΗ. ΗΙΡΤ. 6Ε. 11. 

ἄθεοι. Κυιορ. Ν᾽, 3, Ὁ. τοὺς ἔνδοϑεν 
πάντας ὃ ἐξῆγεν. 

καὶ ἄλλως εὐμενεῖς - Ῥᾶγα]- 
16] ἡ συγγενεῖς ἃ πολλοί δηζΖιι- 
ΒΟΠΠΙ65561}, 

οἷα δὴ ἐνπόλεσι---νῖο 7] ἴῃ ἄδθη 
πιο ἰϑίθη ϑιδάιθη Ζὶὶ ΡΘβο θμοη ΡΠΘρῚ. 

τὴν φυγὴν -- [ἂν τοὺς φυγάδας. 
ΤΙ κγά, ὙΠ], 4, φυγὴ αὐτῶν ἔξω 
ἣν ὑπὸ τῶν ᾿ϑηναίων παρὰ τοὶς 
Πελοποννησίοις, καὶ αὕτη μετὰ τῶν 
ἐν τῇ πόλει ἐπιτηδείων κατὰ κρᾶτος 
ἔπραττε ναῦς κομίσαι. Ιβοκν, γ ΟΠ] 
Εγιθάθη 1.9.0; τὰς φυγὰς τὰς ἐπὶ τῶν 

τυράννων καὶ τὰς ἐπὶ τῶν τριάκοντα 
γενομένας οὐ διὰ τοὺς συκοφάντας 
ματελϑούσας. γ6]. συμμαχία ΥἹ, 

1.19, 
10. ἐμφανῆ κτήματα --- 485 

ἴπ τι} 6515. ΡΟ θη 6 Ν᾽ ονηῦροη. 

2) 

0 
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δημοσίου τὴν τιμὴν ἀπολαβεῖν" εἰ δέ τι ἀμφίλογον πρὸς ἀλλή- 
λους γίγνοιτο, δίκῃ διακριϑῆναι. καὶ ταῦτα μὲν αὖ περὶ τῶν 
Φλιασίων φυγάδων ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐπέπρακτο. 

Ἐξ ᾿άκάνϑου δὲ καὶ ᾿Ἵπολλωνίας, αἵπερ μέγισται τῶν περὶ 
Ὄλυνϑον πόλεων, πρέσβεις ἀφίκοντο εἰς “ακεδαίμονα. ἀκού- 

σαντες δ᾽ οἱ ἔφορόι ὧν ἕνεκα ἧκον, προσήγαγον αὐτοὺς πρός τε 

12 τὴν ἐκκλησίαν καὶ τοὺς συμμάχους. ἔνϑα δὴ Κλειγένης ᾿4καν- 

ϑιος ἔλεξεν, Ὦ, ἄνδρες Πακεδαιμόνιοί τε καὶ σύμμαχοι, οἰόμεϑα 
λανϑάνειν ὑμᾶς πρᾶγμα μέγα φυόμενον ἐν τῇ Ἑλλάδι. ὅτι μὲν 
γὰρ τῶν ἐπὶ Θρῴκης μεγίστη πόλις Ὄλυνϑος σχεδὸν πάντες 
ἐπίστασϑε. οὗτοι τῶν πόλεων προσηγάγοντο ἐφ᾽ ᾧτε νό-᾿ 
μοις τοῖς αὐτοῖς χρῆσϑαι καὶ συμπολιτεύειν" ἔπειτα δὲ καὶ τῶν 

μειξόνων προσέλαβόν τινας. ἐκ δὲ τούτου ἐπεχείρησαν καὶ τὰς 
τῆς Μακεδονίας πόλεις ἐλευϑεροῦν ἀπὸ ᾿“μύντου τοῦ Μακεδό- 

ιϑνων βασιλέως. ἐπεὶ δὲ εἰσήκουσαν αἷ ἐγγύτατα αὐτῶν, ταχὺ 
καὶ ἐπὶ τὸς πόρρω καὶ μείζους ἐπορεύοντο" καὶ κατελέπομεν 
ἡμεῖς ἔχοντας ἤδη ἄλλας τε πολλὰς καὶ Πέλλαν. ἥπερ μεγίστη 
τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων" καὶ ᾿ἀμύνταν δὲ ἡἠσϑανόμεϑα ἀπο- 
χωροῦντα τε ἐκ τῶν πόλεων καὶ ὅσον οὐκ ἐκπεπτωκότα ἤδη ἐκ 
πάσης Μακεδονίας. πέμψαντες δὲ καὶ πρὸς ἡμᾶς καὶ πρὸς ᾿4πολ- 
λωνιάτας οὗ Ὀλύνϑιοι προεῖπον ἡμῖν ὅτι εἰ μὴ παρεσόμεϑα 

11 

ἴΠγὸ Βι  οβο ΘΟ θη ΒΟ Πα Ὁ ἀπὸ δ Π)ΘΠΊΟ051}}. ν. Εὐϊθάθη 8 ἣν ἐνθάδ᾽ 
ππ Κα ΘΟ ἢ ΐ5ο}}6 Βιἄάτ6 ἀπιβζι θη θη, απ ἐκέκτητο οὐσίαν φανερὼν, ταύτην 

ἐξαργυρίσας πρὸς ἐκεῖνον ἀπάγων 

ὥχετο. ,Ἠδγροκιαι. ἀφανὴς οὐσία καὶ 
φανερά" ἀφανὴς μὲν ἡ ἐν χρήμασι 
καὶ σώμασι καὶ σκεύεσι, φανερὰ δὲ 
ἡ ἔγγειος. 

αὖυ --ὀ Οἂἃἷθ8. δηάονῦθ Βορορθημδὶ ἴῃ 

ΒοζΖαρ δῇ ἀἶθ γοὶρηἶ556 ἴῃ. Μαπιϊπ θᾶ. 
νι ἶθ, 6] 

περὶ τῶν -- φυγάδων -- 5. σι 

11. Ακδηΐ 05 υτπὦ ΑΡΟ]] ἢ ἃ 
Ποροη ἀπ ἀθν ΠΑ ΡΊη561 ΟΠ ΔΙ ΚΙ αἸκο, 

ἀφίκοντο -- ἴηι 7, 382 ν. 6(γ. 
12. μέγα φυόμενον --- ἡγ610}165 

θορΊηην νυ] ο εἶρ᾽ σὰ ἡνουάθῃ. 
τ . . 

οὔτοι --- ἃ. 1. ἄϊο ΟἸγμ ἶθν. 

τῶν πόλεων --- ραννοῦ αδπὸ- 
ἄν. ΘΒ ΖΝ; Ἀ: 1.5: 

τὰς τῆς Μακεδονίας πόλεις 
-- 16. ΟἸγ Ποὺ Παίίδ. 685. νΘΡΒΈΟΝΙ, 

ν᾽ ἈΠ ΒΟ ΘΙ ]ΔΟ ἢ πλῖ ΟἸοἰς, 50. ἀἀ55 (6. 
Κῦηϊρ Αγ πἰἃ5, 415. δ ἀαγοῖ ΑἸ ΡΥ 
ἀδν ΤΠ γεν ἀη4 [Ππγὰ 6 ἰηἢ οἰσπθη 
Ποῖομο. σϑηδιῃὶοε νναράθ, δοίη Τὰν 
Ζῃ γϑυ]αββθη, ἄδη ΟἹν μ ἢ ΘΡ οἴπθὴ θ6- 
{νἀ οΠ ΠἸο θὰ. ΤΠ 61} ΜΑκΘ θη θ 5. ἄθον- 
ΠΠ1|0 585. 01} ννίββϑη ἴ0Π , πίθον ΘΙ ΟΠ 6Ὲ 
Βοαϊηριηρθης (00}} ΒΟ οἷηΐ 65. ἴαβι, 
415. Πᾶτ(6 δὺ 516} 4ἃ8 ἤθομι ἀν Ζανίοἰς- 
ΠἉ ἢΠ16 νου ΘΠ α]!6η. ΑΒ. οὐ Ἰθάοοἢ τπ- 
νου Ποὺ ἴῃ. Μαϊκοάοηϊοη νι ἰθᾶθυ αἰ 
ΟΡΟΡ πα π ὦ οὐ], νου οίροίοη. ἀἰἰ6 
ΟἸ  πΓΠ ἴον ἀἴὸ Ποναηβραθο, ίοάον, ΧΥ, 
109. 168. βομοῖμί ἃΠΟΣ. ΚΙΟΙ Θ6 5. ΤΪ 
ἄθη. Δ ονίοη μύνταν δὲ ἠσϑανόμε- 
ἅγὰ --- πάσης ακεδονίας δι πηδίη6}, 
αἴθ ΓΟ} ΡΒ 1 ΟΠ .Π| 6} ἀν Μοϊπιηρ Ηλι 
σόοι, 8415. ἄτι 6. ἀϊδ ΟἸ να μον ἄδη. 

ἍμΙ 5 Δ 6} [ἀπὸ νου νίθθθη. 
ι8. ὅσον οὐκ --- ἤδη -- [ΔῈΝ 

50}} οὐ ΙΑ ὩΣ 10. 



ἘΛΛΉΝΙΚΑ. Υ, 2, 109 

συστρατευσόμενοι, ἐκεῖνοι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἴοιεν. ἡμεῖς δὲ, ὦ ἄνδρες 14 
“ακεδαιμόνιοι, βουλόμεϑα μὲν τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσϑαι 
καὶ αὐτοπολῖται εἶναι" εἰ μέντοι μὴ βοηϑήσει τις. ἀνάγκη καὶ 
ἡμῖν μετ᾽ ἐκείνων γίγνεσθαι. καίτοι νῦν γ᾽ ἤδη αὐτοῖς εἰσὶν 
ὁπλῖται μὲν οὐκ ἐλάττους ὀκτακοσίων, πελτασταὶ δὲ πολὺ 
πλείους ἢ τοσοῦτοι" ἵππεῖς γε μέντοι, ἐὰν καὶ ἡμεῖς μετ αὐτῶν 
γενώμεϑα. ἔσονται πλείους ἢ χίλιοι. κατελίπομεν δὲ καὶ 4ϑη- 
ναίων καὶ Βοιωτῶν πρέσβεις ἤδη αὐτόϑι. ἠκούομεν δὲ ὡς καὶ 
αὐτοῖς Ολυνϑίοις ἐψηφισμένον εἴη συμπέμπειν πρέσβεις εἰς 
ταῦτας τὰς πόλεις περὶ συμμαχίας. καίτοι εἰ τοσαύτη δύναμις 
ποοσγενήσεται τῇ τε 4ϑηναίων καὶ Θηβαίων ἰσχύι. ὁρᾶτε, ἔφη. 
ὅπως μὴ οὐκέτι εὐμεταχείριστα ἔσται ἐκεῖνα ὑμῖν. ἐπεὶ δὲ καὶ 
Ποτίδαιαν ἔχουσιν ἐπὶ τῷ ἰσϑμῷ τῆς Παλλήνης οὖσαν, νομί- 
ζξετε καὶ τὰς ἐντὸς ταύτης πύλεις ὑπηκόους ἔσεσϑαι αὐτῶν. 

τεκμήριον δ᾽ ἔτι ἔστω ὑμῖν καὶ τοῦτο ὅτι ἰσχυρῶς αὗται αἷ πό- 

λεις πεφόβηνται" μάλιστα γὰρ μισοῦσαι τοὺς Ὀλυνϑίους ὅμως 
οὐκ ἐτόλμησαν μεϑ'᾽ ἡμῶν πρεσβείας πέμπειν διδαξούσας ταῦτα. 
ἐννοήσατε δὲ καὶ τόδε, πῶς εἰχὸς ὑμᾶς τῆς μὲν Βοιωτίας ἐπιμε- 

ληϑῆναι ὅπως μὴ καϑ' ἕν εἴη; πολὺ δὲ μείξονος ἀϑροιξομένης 

δυνάμεως ἀμελῆσαι. καὶ ταύτης οὐ κατὰ γῆν μόνον, ἀλλὰ καὶ 

κατὰ ϑάλατταν ἰσχυρᾶς γιγνομένης. 

14. αὐτοπολῖται --- Βάνοον οἰ 65 
Βο!ρβϑίπαϊσθη ϑίααίο8. 80 ἐν ΠῚ ὉΝ Δ ω 
79 αὐτόπολις ὨΘῦοη αὐτόνομος. 
ὀκτακοσίων 16. 284} “νοὴ 

800. Ηορ! θη ἰδέ 6 η [Ὁ}}5. σὰ σου! ηο, 
ΝΔΘΠ Ἰ)οπηο5.}. ν. ἃ, Τιιροοβ. 208 
ΖΆ 6 θϑῖη ΔΠοΥ Π εἰν Τιακοαᾶπιο- 
πἰοῦ ἀἴθ ΟἸ γον 400 Ἠροιίον, ἴηι 
ἀαησοη ὅ000 Βύγρον., τνουηϊλ ψναπν- 

᾿ ΒΟΠ δἰ] 16. παν αἴ16. να θη ἃ σθη. ρῸ- 
πηθῖηΐ βἰπα, Πίον ἀδροσθη 5ρυῖομί ΚΙοὶ 
σθη65, ἐδὺ σϑυν 55 (16 Μδομὶ ἀον ΟἸγη- 
{16 . πἰοῃ Ζὰ σουῖηρ Δηρ θη ἀντ, 
ΟἸδη αν πἰο  Ὀ]08585. νὸὴ ἄθη οἰρηθῃ 
ΤΥΌΡΡΘη ἀθυβ 6, ΒΟΠ ΘΓ ἃῖι0}} νΟὴ 
ἄδθηθη. ἄονὺ Βιπάθβρθηοββθη. )ζΖι 
ἰουηπην 485. ΜΙ ββνθυ  !η155 ρορθη αἰ 
Δη ΘΟ Ό6η6 Βοϊονοὶ, ἀθηὴ 1656 ΡΠ] οίο 
θεῖ ἄθη αυιθοίιθη οἰνσα οἷ 26] η161 465 
ΕΒ ΟἾ Κα 5 ΔασΖατλ 6}, πη4 ἀον ἴΠπη- 
βίαπα, 4895 Ὧ8ὸ}} Πιοάον ΧΝ, 21] ἀἷθ 
ΟΙν ἰοὺ ἀἄθὴ νϑγοϊηίθ ΤΡ ρθη ([65 

---.-- 

τί γὰρ δὴ καὶ ἐμποδὼν, 

ΛΔΙηγηΐα5. πη4ἃ (65 πα αιηϊα5. δὴ ΖΔ} 
{ΠΟΥ ]θροη. γγάγθι, νῸη θη θη ἰθἰζίθυ θυ 
9000 Μαμπῃ [{πνι6 (ν9]. 8 24). Μιι- 
[ογα5. Αππαΐπηθ νοὴ 8000 Πορ]ϊίοθη 
ἰδέ Ζὶ ογὐοβθ5, ἀθη αἴθ65. νυν τη 
ἄθη Ροϊαβϑίθη., αἴθ πΟῸ ἢ φᾷ] ΟΠ 6. 
νΓΘη, πηι θη Βοίίουι εἰπο Ηρουθϑ- 
τηδ οὐ νοι τηϊπμ δϑίθηϑ [7000 Μᾶπη οὐ- 
σΘΡοη,, αἴθ Καιιηι βίαι πα Ὁ Θυβο οἰ ηί. 
10}. οαιθο, 4855. οἷπμο γον ΘΟΠΒ6] Πρ’ 
ἄν 4 Π]ΖοΙ 6 
ΧΧΧΧΝ --- 4000 5Βιἰαιἱροίαπηάθη ᾿ιαί, ππὰ 
αἴ6 Ἰοἰσίουθ ζ8}}} 415 16. υἱο ῖοο 8- 
σι ΘΠ ΤΉ 6 ἰβ{. 

10. ὁρᾶτε --- ὅπως μὴ οὐκέτι 
-- ΝΟ ἄδι ψουθοη ἀον ΒΟΒΟΥΓΡ 58 
(ὁρᾶν --- φυλάττεσϑαι) 5.0} σὰν οἱ- 
ἴον βίαι μή πη μὴ οὐ -- ὅπως μὴ 
οὐ, τὐὰ ἄδηη τηϑὶδί τὴϊν ἀ6πὶ Τπα]οα ιν 
Ῥαϊατ. 

106. κα ϑ'᾽ ἕν --- 5. χὰ 1Π|, 
Ζῶη» Β06116) ὟΝ; 1Ξ 90. 

Ὁ Σ 

4, 21. 

ΠΉΠΗ -- 800 πτπὰ 

υ! 
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20 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ὅπου ξύλα μὲν ναυπηγήσιμα ἐν αὐτῇ τῇ χώρα ἐστί, χρημάτων 
ὃὲ πρόσοδοι ἐκ πολλῶν μὲν λιμένων, πολλῶν δὲ ἐμπορέων, 

᾿τπολυανϑρωπία γε μὴν διὰ τὴν πολυσιτίαν ὑπάρχει; ἀλλὰ μὴν 
καὶ γείτονές γ᾽ εἰσὶν αὐτοῖς Θρᾷκες οἱ ἀβασίλευτοι, οἵ ϑερα- 
πεύουσι μὲν καὶ νῦν ἤδη τοὺς Ὀλυνϑίους᾽ εἰ δὲ ὑπ᾽ ἐκείνους 
ἔσονται. πολλὴ καὶ αὕτη δύναμις προσγένοιτ᾽ ἂν αὐτοῖς. τού- 
τῶν μὴν ἀκολουϑούντων καὶ τὰ ἐν τῷ Παγγαίῳ χρύσεια χεῖρα 
ἂν αὐτοῖς ἤδη ὀρέγοι. καὶ τούτων ἡμεῖς οὐδὲν λέγομεν ὅ,τι οὐ 

ι8 χαὶ ἐν τῶ τῶν Ὀλυνϑίων δήμῳ μυριόλεχτόν ἐστι. τό γὲ μὴν 
φρόνημα αὐτῶν τί ἂν τις λέγοι; καὶ γὰρ ὁ ϑεὸς ἴσως ἐποίησεν 
ἅμα τῷ δύνασϑαι καὶ τὰ φρονήματα αὔξεσϑαι τῶν ἀνθρώπων. 
ἡμεῖς μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Δακεδαιμόνιοί τὲ καὶ σύμμαχοι, ἐξαγ- 
γέλλομεν ὅτι οὕτως ἔχει τἀκεῖ ὑμεῖς δὲ βουλεύεσϑε, εἰ δοκεῖ 
ἄξια ἐπιμελείας εἶναι. δεῖ γε μὴν ὑμᾶς καὶ τόδε εἰδέναι, ὡς ἣν. 
εἰρήκαμεν, δύναμιν μεγάλην οὖσαν, οὔπω δυσπάλαιστός ἐστιν᾽ 
αἷ γὰρ ἄκουσαι τῶν πόλεων τῆς πολιτείας κοινωνοῦσαι. αὗται, 

19 ἄν τι ἴδωσιν ἀντίπαλον, ταχὺ ἀποστήσονται᾽ εἰ μέντοι συγκλει- 

σϑήσονται ταῖς τε ἐπιγαμίαις καὶ ἐγκτήσεσι παρ᾽ ἀλλήλοις, ἃς 
ἐψηφισμένοι εἰσὶ, καὶ γνώσονται ὅτι μετὰ τῶν κρατούντων ἕπε- 
σϑαι κερδαλέον ἐστὶν. ὥσπερ ᾿ρχάδες. ὅταν μεϑ᾽ ὑμῶν ἴωσι. 
τώ τε αὑτῶν σώζουσι καὶ τὰ ἀλλότρια ἁρπάζουσιν. ἴσως οὐκέϑ᾽ 
ὁμοίως εὔλυτα ἔσται. : 

0 Π14Τχϑέντων δὲ τούτων ἐδίδοσαν οἱ “ακεδαιμόνιοι τοῖς συμ- 

17. Θρᾷκες ἀβασίλευτοι -- 
ΤΊ, Ἢ 20. πολὺ γὰρ μέρος καὶ 
αὐτύνομόν ἔστι Θυσ ων: 

ὑπ᾽ ἐκὲε ἡΓῚ σέο ἔσονται “80 
Δ 110}} Κγιορ. ἢ ν Ὁ ΘῚ ὙΠ, ὅ,.9, δ΄ 
ϑόρθῃ Κ΄, 3, 20 ὑπὸ Δαχεδαιμονίοις 
ἔσεσϑαι. ΜΙ. 2, 4 ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίοις 
ΕΥ̓ΨΟΙ. ΓΥρι, ΧΡ}: Ὁ 

αὕτη δύναμις -- ον ΑΥΠΚΟ] 
[1 Βθὲὶ οὗτος, νϑὴπ ἀδάηνοι οἷπο 
ὅλο! 6 815 ροροην ἄνερ ΠΟ ΖΟΙΟΙ ἢ οἱ ντον- 
ἼΣ 501}. πα η {10 }} νὴ δ (ἀὰἃ8 

ΣΙ 5 ἦν 158. ἴϊ ΡνἀἸοαινοὴ Ὑου- 

ἜΝ Ζιι οὗτος ΒίΘ ῃΠοηἀ ΔΉ 56 6 ὴ 

Καῆῃ, ΨρΙ. 8, 10 τίς ὧν αὕτη δώιη 
εἴη; ννὰϑ Ὧλ5 [ἄν 61} (ἰονίο] νγᾶνο ὕ 
νὰ ἐμὰ ΙΝ, δ, 86 οἷς τοῦτο ἔργον ἦν. 

ΠῚ 6. 

τὰ -- γρύσεια -- αὐ ἄφη Εοβι- 

᾿κηάὸ νοὴ ΤΠ Κίο. ρορθη 6. νῸὴ 
ΤΠ 508. 

χεῖρα --- ὁρέγοι --΄ νυῦναε πο ὴ 
ἀἴὸ δηα θἱδίοη, αἰ ἢν. δὶ ἰπτθὴ ΗΝΠ5- 
Πλ 1616 ἢ] ἢ Ζι κΟἸ Ἴδη. 

19. ἐπιγαμίαις καὶ ἐγκτήσε- 
σι --- Ι)ὰ5 δον οοροηβοι ρον Ἠοὶνὰ- 
{Π 0. 80 νὶὸ ἄἀθθ. γα ΘΥ ΘΒ. ΨῸΣ [16- 
σοη θη οβῖιΖ ροβίαιοίο. ιν". ] 6 
νου οί δίπαίοι. σΟρ ΒΘ Πρ ἢ 6 ἢ 
Βύνρονη, Αἰρ]). ἀἄθὴ 1 6β 55. ἀθν Βγ- 
φαηιΐον οὶ ΠΟ οι}. νοπὶ Κναπζ 9]. 
ΗἸΟΡ ΘΟἽΠι ὁ5. 815. ΜΙ((6] χαν θο οβιϊριιηρ; 
(6. ὮΝ ἡάιιπρ;, 
μετὰ τῶν κρατούντων ἕπε- 

σϑ αι --- οἶπο πἴοιι βοίιθη. δ θυ ῖὴ- 
ἀτης. Ρ]αίου, Μομοχ, 85. 385} μετ᾽ 
ἐμοῦ ξένοι τινὲς ἕπονται. 80. 0} 
τλῖι σύν ΚΥΡΟΡ. ν,2,.185 2. 10 

20. ἐδί δόσαν - λόγον᾽- βὶο βΆ: 



ΕΛΛΗ͂ΝΙΚΑ. Υ, .)]) 

μάχοις λόγον καὶ ἐκέλευον συμβουλεύειν 0,τι γιγνώσκει τις ἄρι- 
στον τῇ Πελοποννήσῳ τε καὶ τοῖς συμμάχοις. ἐκ τούτου μέντοι 
πολλοὶ μὲν συνηγόρευον στρατιὰν ποιεῖν. μάλιστα δὲ οἱ βουλό- 
μενοι χαρέξεσϑαι τοῖς “ακεδαιμονίοις, καὶ ἔδοξε πέμπειν τὸ εἰς 
τοὺς μυρίους σύνταγμα ἑκάστην πόλιν. λόγοι δὲ ἐγένοντο ἀρ- 
γύριόν τε ἀντ᾽ ἀνδρῶν ἐξεῖναι διδόναι τῇ βουλομένῃ τῶν πό- 
λεων, τριώβολον Αἰγιναῖον κατ᾽ ἄνδρα. ἱππέας τε εἴ τις παρ- 

ἔχοι. ἀντὶ τεττάρων ὁπλιτῶν τὸν μισϑὸν τῷ ἱππεῖ δίδοσθαι" 
δέ τις τῶν πόλεων ἐκλίποι τὴν στρατιὰν, ἐξεῖναι 4ακεδαιμο- 
νέοις ἐπιξημιοῦν στατῆρι κατὰ τὸν ἄνδρα τῆς ἡμέρας. ἐπεὶ δὲ 28 

ταῦτα ἔδοξεν, ἀναστάντες οὗ ᾿Ζκάνϑιοι πάλιν ἐδίδασκον ὡς 

ταῦτα χαλὰ μὲν εἴη τὰ ψηφίσματα, οὐ μέντοι δυνατὰ ταχὺ 
περανϑῆναι. βέλτιον οὖν ἔφασαν εἶναι, ἐν ᾧ αὕτη ἡ παρα- 
σκευὴ ἀϑροίξοιτο, ὡς τάχιστα ἄνδρα ἐξελϑεῖν ἄρχοντα καὶ δύ- 
ναμιν ἐκ “Πακεδαίμονός τε. ὅση ἂν ταχὺ ἐξέλϑοι, καὶ ἐκ τῶν ἀλ- 
λῶν πόλεων τούτου γὰρ γενομένου τάς τε οὔπω προσκεχωρη- 
κυίας πόλεις στῆναι ἂν καὶ τὰς βεβιασμένας ἧττον ἂν συμμα- 
χεῖν. δοξαντωῶν δὲ καὶ τούτων ἐχπέμπουσιν οἷ Μακεδαιμόνιοι 34 
Εὐδαμίδαν, καὶ σὺν αὐτῷ νεοδαμώδεις τε καὶ τῶν περιοίκων 
καὶ τῶν Σκιριτῶν ἄνδρας ὡς δισχιλέους. ὁ μέντοι Εὐδαμίέδας 
ἐξιὼν Φοιβίδαν τὸν ἀδελφὸν ἐδεήϑη τῶν ἐφόρων τοὺς ὑπολει- 

2] 

ΦΌΣΣ 

θ6η αἰο Εὐ]δα θη δθ Ζιὶ γ6 46, ψῖθ 1, πϑυάθη, ψῖθ αἴθ (ἀθβϑίθι πηρ᾽ γῸΠ Ὑ]ΟΥ 
Ἴ, ὅ προὐτέϑη λόγος. 
στρατιὰν ποιεῖν ---- οἴη ΗΘΟΥ 

ΔΌΒΠΘΡΘΠ ; πἤρονν δ ΠὨ] ΠΡ Αὐβάγιοι, 
τὸ- -σύνταγμα- Ὀϊεϊοηῖσο Α- 

28} ΤΥΌΘΡΡΘΙ, αἴθ 80}. ἦν νϑυδᾶ!- 
ὨΒ51η ϑϑίσθη Δ ϑυ ΠΘΊ Πρ 66. ΝΟ 
ἄθη Βυπαοβρθηοββθη 5.0} 16 ΠΊΠ88ί6, 
πτὴ οἷη ρον νοὴ [0000 Μᾶπη σὰ 0}}- 
ἄοη. ΥρΊ!. 5.37. τὴν εἰς τοὺς μυρίους 
σύνταξιν ι. ὟΙ, 2, 8. συνετάττοντο 
εἰς ἑξήκοντα »νξ:. 

2]. τριώβολον --- πᾶμπη!ο ἢ} [ιν 
ἄθη Τρ, 415 5014 τπιπα Νεγρθριηρ [Ὧν 
ἄθη Εγβαίζηιαπη. Εἰπ τρεώβολος ἰδί 

᾿Ξ Πνδοῃη16; ἀἴ6 ἄρ᾿ (1866 ὈΥΔΟΙΠλ6 
ἰδί ξξΞ 10 οὐδθὺ πδο ἀθῖη βου ηρθ 6 
Μη τἔιι35 ξξξ 9 δἰιἰβοῆθη ΟΡοΙ θη (5. Ζὰ 
Ι, ὅ, 4), φυγοὶ Ὀυδο πη θη ΠΟΥ 5ἰπά τα 

᾿ ΕἾ Π6ΠῚ στατήρ. 
3 , 

ἀντὶ τεττάρων -- δίδοσϑαι 

᾿ς --α 50 ψοτάρ ἀον οι [ζν οἴπθη Βοὶ- 
ἰοῦ ἴῃ ἀοθιηβο θη Ἄγ .]Π16 ἀηρογθοῃποὶ 

Βορ!  ίθη. --- Π4556}0 6 ν εν δ {π|5858 νυν 6 
ἴῃ ἀθὺ οἰπῖρϑ δ ῆγα βρᾶίον. δὰΐρ 6βί8|}- 
ἰθη Ηθϑυββνυ [ἀββαηρ 465 Βραυίδη βοΠ 6 ἢ 
Βιιπμ465 [δϑισθβοίχί: ἀδὺ Βοίίον. ο]θῖο ἢ 
νῖοῦ Ηορ! θη, ἀον ἨορΠ ρο]οίοῃ χυ οὶ 
Γι οἰ μθ νυν ποίθη. Ὀιοάον. ΧΝ, 81. 

28. ὅση ἂν ταχὺ ἐξέλϑοι -- 50 
νἱ6] ἴῃ (ον ἀθβομν ἀρ τοῖν ἀπιβυ οἰκο ὴ 
Κῦπηίθ. 

στῆναι --- δίομθη δ]οῖ θη; ἃ. ἢ. 

βου. πἰοῃῦ ἀθὴ ΟἸν π θυ ἢ ἃ η50}}}16556}.. 

24. δοξάντων -- 8. Χὲὺ , 

ΘΚιν 15, οἴη ον αδρθηὰ δὴ ἀ6ν πον 1 οἢ 6 ἢ 
αγθηζο [1 αἰκοπίθηβ ροσθὴ Αυὐκδάϊθη. 
516 ΒΠΠἀοίθη ἴτὴ ΒρανίδἸβοιθη ἤΘΘΥΘ οἴη 8 
56 δι παρα [οἰ ομιθ ον απο ϑοῆδαν, 
ἀϊθ ἴῃ ἀδὺ Θ'ομ]δοπίογάππηρ δῇ (61) 
᾿ἰηἸκοι ΕἸ ἄρ᾽ 6] ᾿ἢγ 6 τοὶ μαίί6. ΤΊ, 
Υ, 07. 6]. Κγτορ, ΤΝ, 2, 1, ὈΙοάοΥ. 
ΧΥ, 92. 

ν 90. 

Σπιρῖται ---- ἀοθίγρβν κα ἀ5. (6. 



99 ΞΈΝΟΦΩΝΤΟΣ 

πομένους τῶν ἑαυτῷ προστεταγμένων ἀϑροίσαντα μετιέναι" 

αὐτὸς δὲ ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία, ταῖς μὲν δεο- 
μέναις τῶν πόλεων φρουροὺς ἔπεμπε, Ποτίδαιαν δὲ καὶ προσέ- 
λαβεν ἑκοῦσαν, σύμμαχον ἤδη ἐκείνων οὖσαν. καὶ ἐντεῦϑεν 
ὁρμώμενος ἐπολέμει ὥσπερ εἰκὸς τὸν ἐλάττω ἔχοντα δύναμιν. 

Ὁ δὲ Φοιβίδας. ἐπεὶ ἠϑροίσϑησαν αὐτῷ οἵ ὑπολειφϑέντες 
τοῦ Εὐδαμίδου, λαβὼν αὐτοὺς ἐπορεύετο. ὡς δ᾽ ἐγένοντο ἐν 
Θήβαις. ἐστρατοπεδεύσαντο μὲν ἔξω τῆς πόλεως περὶ τὸ γυμνά- 
σιον" στασιαζόντων δὲ τῶν Θηβαίων. πολεμαρχοῦντες μὲν 
ἐτύγχανον Ἰσμηνίας τὲ καὶ Πεοντιάδης, διάφοροι δὲ ὄντες ἀλ- 
λήλοις καὶ ἀρχηγὸς ἑκάτερος τῶν ἑταιριῶν. ὁ μὲν οὖν Ἰσμηνίας 
διὰ τὸ μῖσος τῶν “ακεδαιμονίων οὐδὲ ἐπλησίαζε τῷ Φοιβίδα" 

ὃ μέντοι “εοντιάδης ἄλλως τε ἐθεράπευεν αὐτὸν, καὶ ἐπεὶ 
οὐ εἰσῳκειώϑη, ἔλεγε τάδε. Ἔξεστί σοι. ὦ Φοιβίδα, τῇδε τῇ ἡμέρᾳ 

μέγιστα ἀγαϑὰ τῇ σεαυτοῦ πατρίδι ὑπουργῆσαι" ἐὰν γὰρ ἀκο- 

λουϑήσῃς ἐμοὶ σὺν τοῖς ὁπλίταις. εἰσάξω σε ἐγὼ εἰς τὴν ἀκρό- 
πολιν. τούτου δὲ γενομένου νόμιξε τὰς Θήβας παντάπασιν 
ὑπὸ “ακεδαιμονίοις καὶ ἡμῖν τοῖς ὑμετέροις φέλοις ἔσεσθαι. 

97 καίτοι νῦν μὲν, ὡς ὁρᾷς, ἀποκεκήρυκται μηδένα μετὰ σοῦ στρα- 
τεύειν Θηβαίων ἐπ᾽ Ὀλυνϑίους" ἐὰν δέ γε σὺ ταῦτα μεϑ᾽ ἡμῶν 
πράξῃς, εὐθύς σοι ἡμεῖς πολλοὺς μὲν ὁπλίτας. πολλοὺς δὲ ἵπ-. 

πέας δυμαεβνομαν; ὥστε πολλῇ δυνάμει βοηϑήσεις τῷ ἡ ἀδελφῷ, 

καὶ ἐν ᾧ μέλλει ἐκεῖνος Ὄλυνθον καταστρέφεσϑαι, σὺ κατε- 

28 στραμμένος ἔσει Θήβας. πολὺ μείξω πόλιν Ὀλύνϑου. ἀκούσας 
δὲ ταῦτα ὁ Φοιβίδας. ἀνεκουφίσϑη" καὶ γὰρ ἦν τοῦ λαμπρόν τι 
ποιῆσαι πολὺ μᾶλλον ἢ τοῦ ξὴν ἐραστὴς. οὐ μέντοι λογιστικός γ᾽ 
οὐδὲ πάνυ φρόνιμος ἐδόκει εἶναι. ἐπεὶ δὲ ὡμολόγησε ταῦτα, 
προορμῆσαι μὲν αὐτὸν ἐκέλευσεν. ὥσπερ συνεσκευασμένος ἦν. 

εἰς τὸ ἀπιέναι" ἡνίκα δ᾽ ἂν ἢ καιρὸς, πρὸς σὲ ἥξω ἐγὼ, ἔφη ὁ 

' ἐκείνων - ἄον ΟἸγ π  ἶθν. 
20. ἐν Θήβαις - 58. 2 ΤΡ, 4, 15. 
τὸ γυμνάσιον Ραιιβᾶπ. Χ 

29, 1. Θηβαίοις δὲ πρὸ τῶν πυλῶν 
ἐστὶ τῶν Προιτέδων καὶ τὸ Ἰολάου 
καλούμενον γυμνάσιον. - 
πολεμαρχοῦντες --- Πα ΡοΪΘη- 

ἉΓΟΠΟῚ 511 Ὸ 6ἴὺ οονβί Πορίθυιηρ8- 
μον ο ἴῃ. ὙΠΟ ΘΗ, 
ἑταιριῶν -- Ποιάτίοη βῖηα ρο]]- 

(ἰβοῖιο Νουθιη ιηρθη., πα] Ή 10} ἴ 

ἀοηηοἸκ αἰ Ἰβοιθη δίδαίθη, πΡΒρΥΪ ἢ Ρ ΟΝ. 
2} σοροηβοι ἴσο. Ππιονβιἰχσαπρ (ον ἶ 
ΜΙιρΊ ον Βοὶ ὝΝΑΙΙοΝ. ππὰ νον 6ο- 
τἴ μι θθϑιϊηηθηί, ἀλη ΡΟ ἃ 110}}) 88 
ΝΟΥ οἰ αἰ ρα ρβριυμπκίο Γὰγ Ῥο ΕἾ. Ῥαγ- 
(οἰ σοι. Ὀρηπίσί, 8516. Πθίββοη. 80} 
συνωμοσίαι. νοὶ 12:4 ἃ. ' 

ΩἽ, ἀποκεκήρυκται --- Ἐπ παιίθῃ, 
ἀπ 0}}. ΓΗ ον μα πο. νΟΘῸΠ ΟἾΠ6Β 
Β ἀπ πἾ 5565 Φυν βοιοι ΤΠοΡοα ππα ΟἸΎ ΗΠ 
βίαι ρο πάθη. 5. 5 16 αι, 84, 
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Δεοντιάδης, καὶ αὐτός σοι ἡγήσομαι. ἐν ᾧ δὲ ἡ μὲν βουλὴ "9 
ἐκάϑητο ἐν τῇ ἐν ἀγυρᾷ στοᾷ διὰ τὸ τὰς γυναῖκας ἐν τῇ Καδμείᾳ 
ϑεσμοφοριάξειν, ϑέρους δὲ ὄντος καὶ μεσημβρίας πλείστη ἦν 
ἐρημία ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐν τούτῳ προσελάσας ἐφ᾽ ἵππου ὁ 4εον- 
τιάδης ἀποστρέφει τὲ τὸν Φοιβίδαν καὶ ἡγεῖται εὐϑὺς εἰς τὴν 
ἀκρόπολιν. καταστήσας δ᾽ ἐκεῖ τὸν Φοιβίδαν καὶ τοὺς μετ᾽ αὐ- 
τοῦ καὶ παραδοὺς τὴν βαλανάγραν αὐτῷ τῶν πυλῶν, καὶ εἰπὼν 
μηδένα παριέναι εἰς τὴν ἀκρόπολιν ὄντινα μὴ αὐτὸς κελεύοι, 
εὐθὺς ἐπορεύετο πρὸς τὴν βουλήν. ἐλϑὼν δὲ εἶπε τάδε. Ὅτι 80 
μὲν, ὦ ἄνδρες, Πακεδαιμόνιοι κατέχουσι τὴν ἀκρόπολιν. μηδὲν 
ἀϑυμεῖτε" οὐδενὶ γάρ φασι πολέμιοι ἥκειν. ὅστις μὴ πολέμου 
ἐρᾷ" ἐγὼ δὲ τοῦ νόμου κελεύοντος ἐξεῖναι πολεμάρχῳ λαβεῖν, 
εἴ τις δοκεῖ ἄξια ϑανάτου ποιεῖν, λαμβάνω τουτονὶ Ἰσμηνίαν, 
ὡς πολεμοποιοῦντα. καὶ ὑμεῖς δὲ οἵ λοχαγοί τε καὶ οἵ μετὰ 
τούτων τεταγμένοι, ἀνίστασϑε, καὶ λαβόντες ἀπαγάγετε τοῦ- 
τον ἔνϑα εἴρηται. οἱ μὲν δὴ εἰδότες τὸ πρᾶγμα παρῆσαν τε καὶ 81 
ἐπείϑοντο καὶ συνελάμβανον" τῶν δὲ μὴ εἰδότων, ἐναντίων δὲ 
ὄντων τοῖς περὶ “εοντιάδην, οἵ μὲν ἔφευγον εὐϑὺς ἔξω τῆς πό- 
λεῶς, δείσαντες μὴ ἀποϑάνοιεν" οἷ δὲ καὶ οἴκαδε πρῶτον ἀπε- 
χώρησαν᾽ ἐπεὶ δὲ εἱργμένον τὸν Ἰσμηνίαν ἤσϑοντο ἐν τῇ Κα- 
δμείᾳ, τότε δὴ ἀπεχώρησαν εἰς τὰς ᾿4ϑήνας οἵ ταὐτὰ γιγνώ- 
ὅχοντες ᾿ἀνδροκλείδαᾳ τε καὶ Ἰσμηνίᾳ μάλιστα τριακόσιοι. ὡς 82 
δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρακτο, πολέμαρχον μὲν ἀντὶ Ἰσμηνίου ἄλλον εἴ- 
λοντο, ὁ δὲ “εοντιάδης εὐϑὺς εἰς “ακεδαίμονα ἐπορεύετο. εὗρε 

29. ἐντῇ ἐν ἀγορᾷ στο  --- Ἐϊηθ 
πη {6 ]}0ᾶγ6 ΥΙΘἀθυποϊπηρ; ἀον Ρυᾶ- 
Ροβιίοη ννἱρα δον ἀαγο δι γϑυτηἷ6- 
ἄἀοη. ΝἼΙ, 2, 2 ἐν τῇ ἐν Πεύκτροις μάχῃ 
ΔΔΔΡ. ΙΥ͂, Ἀ, 14. διασκηνητέον εἶναι 
εἰς τὰς κώμας δὐδ, στέγας. Ὗ; 8, 8. 
ἐν δὲ τῷ ἐν Σκιλλοῦντι, χωρίῳ. ᾿Ἄγιορ. 
᾿»»Ὁ,.2, λέγοντες παρὰ τὰ παρὰ τῶν 
ϑεῶν σημαινόμενα ΟΟΙηΠ]Θηΐ. ἢ 9, 4. 
οἵτινες “παρὰ τὰ παρὰ τῶν ϑεῶν 
σημαινόμενα ποιοῦσί τι. 
ϑεσμοφοριάξειν - δίς ΤΠ68- 

ΠΟΡΠοΥ θη βἰηπα οἷη τηγϑι 5065 σὰ [0}- 
γῸ ἀογν οποίον νο θη σαι Δ]] οἷ 
σοίοϊουιθβ Εδβδί. 5. γον Ὕἀὐίθοῃ, 
ΜγΠΟΙ, 1 5..480. 
ἀποστρέφ ει --- νο ἄθπη Δηροῦ- 

ΠΟΘ η ΑΝ οἰ ἰθυτη ΎΒ ἢ 6. 

τὴν βαλαν ἄγραν -- θη 80} 5- 
561, τηϊ(6]5. ἀ 6556 ῃ οἷ θἴϑουπον Ζαρίθη 
(βάλανος) ΠΟΥ αβροΖορ θη γα 6, (6. 
ἀπγοῃ αἴθ ΤΡ απ ἅδῃ γΟΥΡΘΒΟΠ0006- 
ποθὴ ΒΙθρβὶ ρϑβϑίθοκι ννγᾶγ, 

850. πολεμοποιοῦντα ---- [ἰ5π|6- 
πἶὰ5. Παίίθ γοη ἄδθπι ρου βΙβοῃμθη (6146 
ΒΘΠΟΙΠΏΘΗ., ἀἀΓῸ}} γγ 1068 ἄθν Κουῖη- 
{Π5 66 Κυϊθρ' θη Πα πηηλῦ ὑοῦ άθη τγΆ 0, 
5. 8. 80, 

οἵ λοχαγοί --- ἀον Νοιηϊπδίν τηϊί 
ἀοηλ ΑΥὙΚΟΙ βίθην οἷϊ βίαι 4685 ο- 
Οδ 1ν8. 
ἔνϑα εἴρηται -- ἃ. ἢ. 

[ἄπρηΐ55. 6]. σὰ 11, ὁ, 64, 
91, ἀνδροκλεί δᾳ-- 8. Π,.5,.1. 
8.2, πολέμαρχον. -ἄλλον --ἀθη 

ΑὐΟΠἶα85. 5, 4, 2, ΡΙαίδγο, ΡοΙοΡ. ὅ. 

ἴη5 ἀε- 
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δ᾽ ἐκεῖ τοὺς μὲν ἐφύρους καὶ τῆς πόλεως τὸ πλῆϑος χαλεπῶς 
ἔχοντας τῷ Φοιβέδα, ὅτι οὐ προσταχϑέντα ὑπὸ τῆς πόλεως ταῦτα 
ἐπεπράχει" 
“ακεδαίμονι πεπραχὼς εἴη, δίκαιος εἴη ξημιούσϑαι" 

ὁ μέντοι ᾽4γησίλαος ἔλεγεν ὅτι εἰ μὲν βλαβερὰ τῇ 
εἰ δὲ 

3 ι ᾽ ΝΞ 3 ’ τ » 3 

ἀγαϑὰ. ἀρχαῖον εἶναι νόμιμον ἐξεῖναι τὰ τοιαῦτα αὐτοσχεδιά- 
ἊΝ 5 δα ͵ ’, » 

ἕξειν. αὐτὸ οὖν τοῦτ᾽, ἔφη. προσήκει σκοπεῖν, πότερον ἀγαϑὰ 
μ ΄ Ἁ " ς 

33.) κακά ἐστι τὰ πεπραγμένα. ἔπειτα μέντοι ὁ “εοντιάδης ἐλϑὼν 
εἰς τοὺς ἐχκλήτους ἔλεγε τοιάδε. ἄνδρες Δακεδαιμόνιοι. ὡς 

τος Γ »" 5 [ῳ "»" ν. μὲν πολεμικῶς ὑμῖν εἶχον οἵ Θηβαῖοι. πρὶν τὰ νῦν πεπραγμένα 
γενέσϑαι, καὶ ὑμεῖς ἐλέγετε" ἑωρᾶτε γὰρ ἀεὶ τούτους τοῖς μὲν 
ς , ’ » " . 3 ’ , 

ὑμετέροις δυσμενέσι φιλικῶς ἔχοντας. τοῖς δ᾽ ὑμετέροις φίλοις 
᾽ Ἢ »" Ι 

ἐχϑροὺς ὄντας. οὐκ ἐπὶ μὲν τὸν ἐν Πειραιεῖ δῆμον. πολεμιώτα- 
᾽ ΡΒ, - 

τον ὄντα ὑμῖν. οὐκ ἠθέλησαν συστρατεύειν; Φωκεῦσι δὲ ὅτι 
ς -» ᾿ ΄ 

84 ὑμᾶς εὐμενεῖς ὄντας ἑώρων. ἐπεστράτευον ; ἀλλὰ μὴν καὶ πρὸς 
3 , “.«." ς - ΄ ; , ΄ ᾽ Ολυνϑίους εἰδότες ὑμᾶς πόλεμον ἐκφέροντας συμμαχίαν ἐποι- 

“Ὁ χ »Ὁ.Ὁ 

οὖντο. καὶ ὑμεῖς γε τότε μὲν 3 - , 

ἀεὶ προσείχετε τὸν νοῦν πότε 
"] Ἅ)Ἅ ,ὔ }] Ἁ ᾿ , δ ᾽ ς ἴω “΄ Σ 

ἀκούσεσϑε βιαζομένους αὐτοὺς τὴν Βοιωτίαν ὑφ᾽ αὑτοῖς εἶναι 
νῦν δ᾽ ἐπεὶ τάδε πέπρακται, οὐδὲν ὑμᾶς δεῖ Θηβαίους φοβεῖ-- 
σϑαι" 

᾿] ᾿ σε ’ ἰκ ὧν : 

ἀλλ᾽ ἀρκέσει ὑμῖν μικρὰ σκυτάλη ὥστε ἐκεῖϑεν πάντα 
ὑπηρετεῖσϑαι ὅσων ἂν δέησϑε, ἐὰν ὥσπερ ἡμεῖς ὑμῶν, οὕτω 

55 χαὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐπιμελῆσϑε. ἀκούουσι ταῦτα τοῖς “ακεδαιμο- 
νέοις ἔδοξε τήν τε ἀκρόπολιν ὥσπερ κατείληπτο φυλάττειν καὶ 

Ἰσμηνίᾳ κρίσιν ποιῆσαι. ἐκ δὲ τούτου πέμπουσι δικαστὰς ακε- 
δαιμονίων μὲν τρεῖς. ἀπὸ δὲ τῶν συμμαχίδων ἕνα ἀφ᾽ ἑκάστης 

Ἁ “«“ Α ͵ 

καὶ μικοας καὶ μεγαλὴς πολεῶς. 

οὐ προσταχϑέντα --- ΠοΠὴ ὶ- 
ἀθυβρυίολ Ὀιοάον. ΧΥ͂, 20 τοῖς ἡγε- 
μόσιν οἵ Σπαρτιᾶται παρήγγελλον ἐν 
ἀπορρήτοις, ἵν᾽ ἐάν ποτὲ καιρὸν 
λάβωσι, καταλάβωνται τὴν Καὸ- 
μείαν. 

ὁμέντοι᾽ 4γησέλαος κτέ.--- Νο]! 
ΡΙαίανοΙ., ΡοΙορ. θ. ννἄνο ΡΠ ΘΟ ἃ5. 5οὶ- 
π6ν ΒΘ 6 ἢ 5} δι 6 116 θη βοίχί ἀεὶ γηϊί 
οἴπου (οἀβιναί νοῦ 0000 Πυδο πο ὴ 
ΒοΙορὶ ψονάθη. Ὑρ]. Πιοάον, ΧΥ, 20. 
ΝΘΡΟΒ. ΡῬεῖορ, ΠΝ 
ΩΝ ἐκκλήτου ς --- 5. σὰ 1], 4,28, 
οὐκ ἐπὶ μὲν -- συστρατεύειν 

πι 8. Π,. 4, 80 απὰ Π|, ὅ, 8. Ὁῖ6 Νο- 
βθαιίοη ἐθθη80 νν Θά ογΠο. ἀιιοῖ Απαθ. 
ΝΠ], θ, 24. οὐκ εἰς μὲν Πέρινϑον 

ἐπεὶ δὲ συνεκαϑίξετο τὸ δικα- 

᾿Δρίσταρχος ὑμᾶς οὐκ εἴα εἰσιέναι. 
γρ!. Κγνορ. Π|, 3, 24. 

94, τότε --- νοῦ οἴπον ἡἰομξ πἄπον 
᾿δϑεϊπηπλίθ ἔγάμθνοη Ζοῖν σορυδπο ί, 
νβ!. Κυιορ. Ν, 2, 8. 
σκυτάλη - 5. χὰ ΠΙ, 8, 8. 
ἐκεῖϑεν -- ἃ. ἢν νοῦ ΤΠΘθΘη. αιιϑ. 
85. καὶ μικρᾶς καὶ μεγάλης 

πόλεως -- ἀπ σὰ ΒοΖοϑίομηθη, 8585 
Κοῖπο οἰηχίρο δίδει ἀιβροβο οββοη ππὰ 
νΟὴ Κεϊπει. "6 ἢν ΠΙΘΠ ΘΓ. ἃ18. νοὴ ἀοὺ 
ὐχάκρ ΘΘΠΟΠΟη. νανάθη. Δ οΡΕῚ. 
ΤΠ, 1:5. ψῆφον ἐπήγαγον τοῖς 
δυάς τα ἅπασιν ὅσοι παρῆσαν ἑξῆς, 
καὶ μείξονι καὶ ἐλάσσονι πόλει. Ναοῖι 
ἄοὰ Απβάσιοκο πέμπουσι 5οῃθῖηΐ 68, 
485 ἀὰ5 ἀϑυΐομς ἴθ ΤΉ Θθοὴ ρα θα 
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στήριον, τότε δὴ κατηγορεῖτο τοῦ Ἰσμηνίου καὶ ὡς βαρβαρίζοι 
καὶ ὡς ξένος τῷ Πέρσῃ ἐπ᾿ οὐδενὶ ἀγαθῷ τῆς Ἑλλάδος γεγενη- 

μένος εἴη καὶ ὡς τῶν παρὰ βασιλέως χρημάτων μετειληφὼς εἴη 
καὶ ὅτι τῆς ἐν τῇ Ἑλλάδι ταραχῆς πάσης ἐκεῖνός τε καὶ ᾿άνδρο- 
χλεέδας αἰτιώτατοι εἶεν. ὁ δὲ ἀπελογεῖτο μὲν πρὸς πάντα ταῦτα, 36 
οὐ μέντοι ἔπειϑέ γε τὸ μὴ οὐ μεγαλοπράγμων τε καὶ κακοπρα- 
γμῶν εἶναι. καὶ ἐχεῖνος μὲν κατεψηφίσϑη καὶ ἀποϑνήσκει᾽ οἵ 
δὲ περὶ “εοντιάδην εἶχόν τε τὴν πόλιν καὶ τοῖς “ακεδαιμονίοις 
ἔτι πλείω ὑπηρέτουν ἢ προσετάττετο αὐτοῖς. τούτων δὴ πε- 8 
πραγμένων οἱ “ακεδαιμόνιοι πολὺ δὴ προϑυμότερον τὴν εἰς 
τὴν Ὄλυνϑον στρατιὰν συναπέστελλον. καὶ ἐκπέμπουσι Τελευ- 
τίαν μὲν ἁρμοστὴν, τὴν δ᾽ εἰς τοὺς μυρίους σύνταξιν αὐτοί τὲ 
ἅπαντες συνεξέπεμπον, καὶ εἰς τὰς συμμαχίδας πόλεις σκυτά- 

λας διέπεμπον, κελεύοντες ἀκολουϑεῖν Τελευτίᾳ κατὰ τὸ δό- 
γμα τῶν συμμάχων. καὶ οἵ τε ἄλλοι προϑύμως τῷ Τελευτίᾳ 
ὑπηρέτουν. καὶ γὰρ οὐκ ἀχάριστος ἐδόκει εἶναι τοῖς ὑπουρ- 
γούσέτι. καὶ ἡ τῶν Θηβαίων δὲ πόλις, ἅτε καὶ ᾽4γησιλάου ὔν- 
τος αὐτῷ ἀδελφοῦ, προϑύμως συνέπεμπε καὶ ὁπλίτας καὶ ἵπ- 
πέας. ὁ δὲ σπεύδων μὲν οὐ μάλα ἐπορεύετο, ἐπιμελόμενος δὲ 
τοῦ τε μὴ ἀδικῶν τοὺς φίλους πορεύεσϑαι καὶ τοῦ ὡς πλείστην 
δύναμιν ἀϑροίζειν. προέπεμπε δὲ καὶ πρὸς ᾿“μύνταν, καὶ ἠξίου 
αὐτὸν καὶ ξένους μισϑοῦσϑαι καὶ τοῖς πλησίον βασιλεῦσι χρή- 
ματα διδόναι, ὡς συμμάχους εἶναι, εἴπερ βούλοιτο τὴν ἀρχὴν 
ἀναλαβεῖν. ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς Δέρδαν τὸν ᾿Ελιμίας ἄρχοντα, 
διδάσκων ὅτι οἵ ΟὈλύνϑιοι κατεστραμμένοι τὴν μείξω δύναμιν 
Μακεδονίας εἶεν, καὶ οὐκ ἀνήσουσι τὴν ἐλάττω, εἰ μή τις αὐ- 
τοὺς παύσει τῆς ὕβρεως. ταῦτα δὲ ποιῶν. μάλα πολλὴν ἔχων 89 

ψογίθηῃ ἰδέ, ἄνθη ηδ80}} Ρ]αἰᾶγοΠ, τὴν -- σύνταξιν -- 58. 2ὰ 
ΡΘΙορ. ὅ. ἰϑπιοηΐα8 πᾶο ϑρατία ρο- 8 20. 
θνδοπ ἀπά ἀονί Πἰπρθυϊομιοί σού ὥπωντες -- Καππ πολι ἐἴοιες 
βϑίη 50]}. Ἶ Ἡ 5ϑἷη ; ν᾽ δ]! οι! ἅπαντας οἄον ἅπασαν. 
τῶν --- ι Ὁ: ᾿ " | Ε, χη ατον Ξ ᾽ 58, ἄμυνταν -- 5. 8.12, 

ὙΠ 5.9 ᾿ Η : 3 Ἧ » 
86. τὸ μὴ οὐ -- εἶναι --- 8ἃ]5 ΘΟ ς ΘΟ ας σε 

580} 1665. ΟΡ͵θοί σὰ πεύϑειν σιι πθ- [Πη1ἶν, ἀπο. τηΐς ὡς, Ζππὶ Αἰιβάγποκθ 
τπθη, Ὀία Νεοραϊΐοπ μὴ οὐ 5ι6}, νγε!! (ον ΔΌβίομι, ΨρΊ. 1, θ, 20; Π|,.4, 27; 
485 γαρίϑγθηαθ ψουθι πὶ νουηθίηὐ ἰδί, 
᾿.97. συναπέστελλον --- Ὀϊο Ρτᾶ- 
Ροβι(ϊοη σὺν Ὀδχίθηΐ 5100}: σι θ!] δῖ οῃι 
δα! αἴθ θη ΒΟ δ, ταϊὶ ἀθη Βιη465- 
ΒΘΠΟΒΒ6Π. 

1549... ΑΠΌ 5 8. 10. ΠΏ 5; 
Ἧ, 2.8. 

᾿Ελιμία --- ΤιΔη 8014 {Ὁ ἴπὶ ννοϑί- 
ΠΟΘ Μαϊκοάοηΐϊθη δὴ ἀθν αγἅηζα νοὴ 
Ερίνυ8. 
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στρατιὰν ἀφίκετο εἰς τὴν ἑαυτῶν συμμαχίδα. ἐπεὶ δ᾽ ἢλϑεν εἰς 
τὴν Ποτίδαιαν, ἐκεῖϑεν συνταξάμενος ἐπορεύετο εἰς τὴν πολε- 
μίαν. καὶ πρὸς μὲν τὴν πόλιν ἰὼν οὔτ᾽ ἔκαεν οὔτ᾽ ἔκυπτε, νο-- 
αἰξζων. εἴ τι ποιήσειε τούτων. ἐμποδὼν ἂν αὐτῷ πάντα γίγνε- 
σϑαι καὶ προσιόντι καὶ ἀπιόντι" ὁπότε δὲ ἀναχωροίη ἀπὸ τῆς 
πόλεως, τότε ὀρϑῶς ἔχειν κόπτοντα τὰ δένδρα ἐμποδὼν κατα- 

40 βάλλειν, εἴ τις ὄπισϑεν ἐπίοι. ὡς δὲ ἀπεῖχεν ἀπὸ τῆς πόλεως 

οὐδὲ δέκα στάδια. ἔϑετο τὰ ὕπλα, εὐώνυμον μὲν αὐτὸς ἔχων, 
οὕτω γὰρ συνέβαινεν αὐτῷ κατὰ τὰς πύλας ἰέναι ἡ ἐξήεσαν οἵ 
πολέμιοι, ἡ δὲ ἄλλη φάλαγξ τῶν συμμάχων ἀπετέτατο πρὸς τὸ. 
δεξιόν. καὶ τῶν ἱππέων δὲ τοὺς μὲν Πάκωνας καὶ τοὺς Θη- 

βαίους καὶ ὅσοι τῶν Μακεδόνων παρῆσαν ἐπὶ τῷ δεξιῷ ἐτάξατο, 
παρὰ δὲ αὑτῷ εἶχε Ζέρδαν τε καὶ τοὺς ἐκείνου ἱππέας ὡς εἰς 
τετρακοσίους διά τε τὸ ἄγασϑαι τοῦτο τὸ ἱππικὸν καὶ διὰ τὸ 

41 ϑεραπεύειν τὸν Ζέρδαν. ὡς ἡδόμενος παρείη. ἐπεὶ δὲ καὶ οἵ 
πολέμιοι ἐλϑόντες ἀντιπαρετάξαντο ὑπὸ τῷ τείχει. συσπειρα- 
ϑέντες αὐτῶν οἱ ἱππεῖς ἐμβάλλουσι κατὰ τοὺς Πάκωνας καὶ 

Βοιωτούς. καὶ Πολύχαρμόν τε τὸν “ακεδαιμόνιον ἵππαρχον 
καταβαλλουσιν ἀπὸ τοῦ ἵππου καὶ κείμενον πάμπολλα κατέτρω- 
σαν, καὶ ἄλλους ἀπέχτειναν, καὶ τέλος τρέπονται ἐπὶ τῷ δεξιῷ 
κέρατι τὸ ἱππικόν. φευγόντων δὲ τῶν ἱππέων ἐνέκλινε καὶ τὸ 
ἐχόμενον πεζὸν αὐτῶν. καὶ ὅλον δ᾽ ἂν ἐκινδύνευσεν ἡττηϑῆναι 
τὸ στράτευμα, εἰ μὴ 4έρδας ἔχων τὸ ἑαυτοῦ ἱππικὸν εὐϑὺς 
πρὸς τὰς πύλας τῶν Ὀλυνϑίων ἤλασεν. ἐπῇει δὲ καὶ ὁ Τελευ- 

45) τίας σὺν τοῖς περὶ αὑτὸν ἐν τάξει. ὡς δὲ ταῦτα ἤσϑοντο οἱ 

Ὀλύνϑιοι ἱππεῖς, δείσαντες μὴ ἀποκλεισϑεῖεν τῶν πυλῶν, ἀνα- 
στρέψαντες ἀπεχώρουν πολλῇ σπουδῇ. ἔνϑα δὴ ὁ Ζέρδας παρ- 

ελαύνοντας παμπόλλους ἱππέας αὐτῶν ἀπέκτεινεν. ἀπεχώρησαν 
δὲ καὶ οἱ πεζοὶ τῶν Ολυνϑίων εἰς τὴν πόλιν" οὐ μέντοι πολλοὶ 

45 αὐτῶν ἀπέϑανον, ἅτε ἐγγὺς τοῦ τείχους ὄντος. ἐπεὶ δὲ τρό- 
παιόν τε ἐστάϑη καὶ ἡ νίκη αὕτη τῷ Τελευτίᾳ ἐγεγένητο, ἀπιὼν 

890. ἑαυτῶν --- 56ῖ πη ἄον ϑοῖ- ἀὰβθ δου 5[0]} σὰ Καπιρίο ἔδυ ̓ 
ηἶροη. 5, Ζῃ!ὶν, 8, 24, ΤΠ Δ ΟΠ Θη, 

συνταξάμενο ς --- (. ἴ. πεῖν νο0}}- ὡς εἰς -- ἀπροῖδητ; οἷπο Ζε- 
δι παρ φοονγάποίοιη. Πθογθ. Κυνορ. 1], ΠΡΟ ΟΝ 8] οἀθαίοηάον Ρδγ- 
4, 82. αὐτὸς δὲ συνταξάμενος ἢ ἄρι- ἰχο!α, ν 6}. ΙΝ, 1,18; Υ, 4, 14, ὡς 
στον -- ἐπορεύετο. περὶ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα, ππαἃ χὰ 

40, ἔϑετο τὰ ὅπλα --- οΥὐ ᾿ἴ655 ΥἹ, 2; 988: 



ὉΠ ΡΠ ΠΡ Ύ Ἂ αΨὍΡ, τν δον»... Ὅν ΄0““ᾳᾳ0Φ0Ὅ0Ὄ000Ν 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΨΥ, ὃ, Ὁ 

δὴ ἔκοπτε τὰ δένδρα. καὶ τοῦτο μὲν στρατευσάμενος τὸ ϑέρος 
διῆκε καὶ τὸ Μακεδονικὸν στράτευμα καὶ τὸ τοῦ “Ιέρδα᾽ πολ- 
λάκις μέντοι καὶ οἵ Ὀλύνϑιοι καταϑέοντες εἰς τὰς τῶν “ακε- 

δαιμονίων συμμαχίδας πόλεις ἐλεηλάτουν καὶ ἄνδρας ἀπε- 
χτίννυον. ἢ 

[χ ᾿ ἤρα δι ν , ον 2 7 δ δι “λ 
Ζμα δὲ τῷ ἡρι ὑυποφαινομενῷῳ οὗ μὲν Ολυνϑίιοι ἱππεῖς οντες Π|. 

ὡς ἑξακόσιοι κατεδεδραμήκεσαν εἰς τὴν ᾿“πολλωνίαν ἅμα με- 
σημβρίᾳ καὶ διεσπαρμένοι ἐλεηλάτουν᾽ ὁ δὲ “έρδας ἐτύγχανε 
ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφιγμένος μετὰ τῶν ἱππέων τῶν ἑἕαυτοῦ καὶ 
ἀφιστοποιούμενος ἐν τῇ ̓“πολλωνίᾳ. ὡς δ᾽ εἶδε τὴν βεοσννν 

μὴν, ἡσυχίαν εἶχε, τούς ϑ᾽ ἵππους ἐπεσκευασμένους καὶ τοὺς 

ἀμβάτας ἐξωπλισμένους ἔχων. ἐπειδὴ δὲ καταφρονητικῶς οἵ 
Ὀλύνϑιοι καὶ εἰς τὸ προάστειον καὶ εἰς αὐτὰς τὰς πύλας ἤλαυ- 

νον, τότε δὴ συντεταγμένους ἔχων ἐξελαύνει. οἱ δὲ ὡς εἶδον, 

εἰς φυγὴν ὥρμησαν. ὁ δ᾽ ὡς ἅπαξ ἐτρέψατο, οὐκ ἀνῆκεν ἐνε- 
νήκοντα στάδια διώκων καὶ ἀποκτιννὺς, ἕως πρὸς αὐτὸ κατε- 

δίωξε τῶν Ὀλυνϑίων τὸ τεῖχος. καὶ ἐλέγετο ὁ 4Δέρδας ἀποκτεῖ- 

ναι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ περὶ ὀγδοήκοντα ἱππέας. καὶ ἀπὸ τούτου 
τειχήρεις τὲ μᾶλλον ἦσαν οἱ πολέμιοι καὶ τῆς χώρας ὀλίγην 
παντελῶς εἰργάζοντο. προϊόντος δὲ τοῦ χρόνον, καὶ τοῦ Τελευ- 
τίου ἐστρατευμένου πρὸς τὴν τῶν Ὀλυνϑίων πόλιν, ὡς εἶ τι 
δένδρον ὑπόλοιπον ἤ τι εἰργασμένον τοῖς πολεμίοις, φϑείροι, 
ἐξελϑόντες οἵ Ὀλύνϑιοι ἱππεῖς ἥσυχοι πορευόμενοι διέβησαν τὸν 

παρὰ τὴν πόλιν δέοντα ποταμὸν. καὶ ἐπορεύοντο ἡσυχῇ πρὸς τὸ 
ἐναντίον στράτευμα. ὡς δ᾽ εἶδεν ὁ Τελευτίας, ἀγανακτήσας τῇ 

ΠΠ.1. τῷ ἦρι -- ἄ65 241τὸ5 381 
ν. (ἢν. 

ὑποφαινομένῳ Β0η8 
ΡΠδρὶ ἀὰ5. Αοἰΐν Ζι βίθῃοη; 5. ζιι {Π], 
«10. 

κατεδεδραμήπκεσαν --- 5. τι 
ΠΝ. 7, [θὺ 

᾿ ἀμβάτη ς -ὖ ἀἸΟΠ οΥ Ίβοῃ 6. ΕὉΥ ΠῚ ΓᾺΓ 
ἀναβάτης. 

2. ἐλέγετο --Ξῷ ἴθ... σὰ ΠΠΠ; ὅ;-2]. 
ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ -- γβί. 71 

ΗΠ, 2, 19. 
τειχήρεις- ἦσαν -- Υρ!. Αηήο- 

κά. ν. Ευϊθάθη 21. τειχήρεις ἐγενό- 
μεϑα. Τηακγά, Π, 10]. τειχήρεις 
ποιήσας. 

ὀλίγην παντελῶς -- 5. τὰ ἸΥ͂, 
2. 1. 

8. εἴ τι-- εἰργασμένον -- 7ι- 
γοθη ἤΠπαοὶ 5101} εἴ τὶ 580. φοθυάποῆι, 
ἀα855. 65. πηϊΐ ἀθη] Ζηῃρ ἢ ρθη ϑ'α(20 
δον 556 ΥΠ  556η ἃ5 δι θδίαηϊν θοίγας - 
ἰθὲ υνῖγα, σὶρ ΠΙῸΡ 418 ΘΟ] οὶ σπιι φῆ) εί- 
ρον. ᾳθοὶ νυν θἸβυγο]οη 485 Ψοι- 
θα] Διι56 ΟΙΆ556η, ᾿Π 61 (556 ]}0 6. Δ15 
ἀφο Παμπρίδαίζο Ζιὶ ψ] θυ ΠΟ] θη ΟὐοΥ 
οἷπμθ ΕὈΥΠῚ νΟῸὴ δἶναι σὰ οὐρἄηζθη ἰϑί. 
ΥΩ]. σὰ ΙΝ, 2, 21, Κγτορ. Ν, 2, ὅ 
ἐλαύνοντας. βοῦς, αἰγας, οἷς, ὀῦς 
καὶ εἴ τι βοωτόν. 

τὸ ἐναντίον στράτευμα --- τὸ 
τῶν ἐναντίων στράτευμα. ν61]. ὙΙ], 
ὅ, δῦ τῆς ἐναντίας φάλαγγος. 



φῷ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ ΜᾺ 

τόλμῃ αὐτῶν εὐθὺς Τλημονίδαν τὸν τῶν πελταστῶν ἄρχοντα 
4 δρόμῳ φέρεσϑαι εἰς αὐτοὺς ἐκέλευσεν. οἵ δὲ Ὀλύνϑιοι ὡς εἶδον 
προϑέοντας τοὺς πελταστὰς. ἀναστρέψαντες ἀπεχώρουν ἥσυχοι, 
καὶ διέβησαν πάλιν τὸν ποταμόν. οἵ δ᾽ ἠχολούϑουν μάλα ϑρα- 
σέως. καὶ ὡς φεύγουσι διώξαντες ἐπιδιέβαινον. ἔνϑα δὴ οἵ 

Ὀλύνϑιοι ἱππεῖς, ἡνίκα ἔτι εὐχείρωτοι αὐτοῖς ἐδόκουν εἶναι οἵ 
διαβεβηκότες, ἀναστρέψαντες ἐμβάλλουσιν αὐτοῖς, καὶ αὐτόν τε 
ἀπέχτειναν τὸν Τλημονίδαν καὶ τῶν ἄλλων πλείους ἢ ἑκατόν. 

ὅ ὁ δὲ Τελευτίας ὡς εἶδε τὸ γιγνόμενον. ὀργισϑεὶς, ἀναλαβὼν τὰ 
ὅπλα ἦγε μὲν ταχὺ τοὺς ὁπλίτας. διώκειν δὲ καὶ τοὺς πελταστὰς 

ἐκέλευε καὶ τοὺς ἱππέας καὶ μὴ ἀνιέναι. πολλοὶ μὲν οὖν δὴ καὶ 

ἄλλοι τοῦ καιροῦ ἐγγυτέρω τοῦ τείχους διώξαντες κακῶς ἀπε- 
χώρησαν. καὶ ἐκεῖνοι δ᾽ ἐπεὶ ἀπὸ τῶν πύργων ἐβάλλοντο. ἀπο- 
χωρεῖν τὲ ἠναγκάζοντο τεϑορυβημένως καὶ προφυλάττεσϑαι 

θτὰ βέλη. ἐν τούτῳ δὴ οἵ Ὀλύνϑιοι ἐπεξελαύνουσι μὲν τοὺς ἵπ- 
πεῖς. ἐβοήϑουν δὲ καὶ οἵ πελτασταί" τέλος δὲ καὶ οἱ ὁπλῖται 
ἐπεξέϑεον, καὶ τεταραγμένῃ τῇ φάλαγγι προσπέπτουσι. καὶ ὃ 
μὲν Τελευτίας ἐνταῦϑα μαχόμενος ἀποϑνήσκει. τούτου δὲ γε- 
νομένου εὐθὺς καὶ οἵ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἐνέκλιναν, καὶ οὐδεὶς ἔτι 
ἵστατο, ἀλλὰ πάντες ἔφευγον, οἱ μὲν ἐπὶ Σπαρτώλου, οἵ δὲ ἐπὶ 
᾿κάνϑου. οἵ δὲ εἰς ᾿“πολλωνίαν, οἱ πλεῖστοι δὲ εἰς Ποτίδαιαν. 

ὡς δ᾽ ἄλλος ἄλλῃ ἔφευγον, οὕτω καὶ οἵ πολέμιοι, ἄλλος ἄλλοδε 
διώκοντες παμπληϑεῖς ἀπέκτειναν ἀνθρώπους καὶ δ,τιπερ ὄφε- 
λος ἦν τοῦ στρατεύματος. 

Ἐκ μέντοι γε τῶν τοιούτων παϑὼῶν ἐγώ φημι ἀνθρώπους 
παιδεύεσϑαι μάλιστα μὲν οὖν ὡς οὐδ᾽ οἰκέτας χρὴ ὀργῇ κολά- 

4. φεύγουσι --- ἀον Παιὶν Δρῃδη- 
οἷς νοη ἐπιδιέβαινον. 

Ὁ, πολλοὶ μὲν οὖν κτέ. --- Ποὺ 
ϑαίζ δηι μα! οἷπθ ΔΙ] θυηοῖηο Θθηίθῃ: 
65 ἰϑ. πο βομον νι θ᾽ θη δη θυ 
50 βορδῆροη, ϑγΌΨΟΣ δι ἀἴ6 80]- 
ἀαίοη ἀ65 Το θαι α5, αἴθ ἀπ το ἐκεῖνοι 
βοζΖϑίομηθί βἰπά, αἴθ Απννοπάιϊηρ ρ6- 
πιο υυἱρά. 

οὔ πα τ α ὦ “Ξ- δι υδιι 11], 
Ὧ»» 28. 

6. ἐπεξελαύνουσι -- ἴον υΐί 
οἴ ΠΘ ΠῚ Δοοσπϑαίν νἷθ Ηδτοά. ὙΠ, 838 

ὡς δὲ ἐξήλαυνε τὴν στρατιήν, νἂ!- 
γοηα ἀὰ5 ουθιῖη ἐξελαύνειν σονό]- 

Π᾿Ὸ ἢ} ὁπ οἴηθη βοίομθη πλϊξύ ἀν Β6- 
ἀδαίαμηρ τ ἃ Υ 8 ΟΠ ΘΓ Θ ἢ βίθηςί. δῃ 
ΤΠ 1185 ΔΙ ΠΘ ἢ Π6, 4855 αἴθ 8. 8. ουνγᾶπη- 
ἰὴ Βοίίου. βῖοῃ θδθυοὶί8 ἴῃ αἷθ Βίδαιί 
ἷΖυγϊοροζορθη Παίίθη, ἐᾷ ἃ Βοίάθη 
ΘΙΘΠΠοη. ἀθὺ οβίϊπημηίθ ΑὙΕΪΚ6Ὶ ἀανδαῖ 
ἀδαίοι, ἀδ8ε8 αἷθ ρᾷηχ Βοίίουοὶ ἀδὺ 
ΟἸγ πον σϑηηθῖηΐ βοὶ. 

Σπάρτωλος --- πιακοάοῃίδβο!θ 
δίασι ἴῃ. Βοιιϊᾶδ. 

διτιπὲρ Ὀφελος ἣν -- νν»ἂϑ (ἴ6}}- 
εἰς ππα Και ἅς ναῦ, ἃ. ἢ, Εἴον 
ἅδη Κουῃ 468 ἨθοΓο8. Υρ:. ὟἹ, 2, 28. 

7. μάλιστα μὲν οὖν -- 6. Ζι 
Γ 2: 



ἘΛΛΉΝΙΚΑ. Υ͂, 3. 29 

ξειν" πολλάκις γὰρ καὶ δεσπόται ὀργιξόμενοι μείζω κακὰ ἔπα- 
ϑον ἢ ἐποίησαν" ἀτὰρ ἀντιπάλοις τὸ μετ᾽ ὀργῆς ἀλλὰ μὴ γνώμῃ 

προσφέρεσϑαι ὅλον ἁμάρτημα. ἢ μὲν γὰρ ὀργὴ ἀπρονόητον, ἡ 
δὲ γνώμη σκοπεῖ οὐδὲν ἧττον μή τι πάϑῃ ἢ ὅπως βλάψῃ τι τοὺς 

πολεμίους. ᾿ 

Τοῖς δ᾽ οὖν “ακεδαιμονίοις, ἐπεὶ ἤκουσαν τὸ πρᾶγμα, 8 
βουλευομένοις ἐδόκει οὐ φαύλην πεμπτέον δύναμιν εἶναι, ὅπως 
τό τὲ φρόνημα τῶν νενικηκότων κατασβεσϑείη καὶ μὴ μάτην 
τὰ πεποιημένα γένοιτο. οὕτω δὲ γνόντες ἡγεμόνα μὲν ᾿4γησί- 
πολιν τὸν βασιλέα ἐκπέμπουσι, μετ᾽ αὐτοῦ δὲ ὥσπερ ᾽᾿4γησιλάου 
εἰς τὴν ᾿4σίαν τριάκοντα Σπαρτιατῶν. πολλοὶ δὲ αὐτῷ καὶ τῶν 9 
περιοίκων ἐϑελονταὶ καλοὶ κἀγαϑοὶ ἠκολούϑουν, καὶ ξένοι τῶν 
τροφίμων καλουμένων, καὶ νόϑοι τῶν Σπαρτιατῶν, μάλα εὐει- 
δεῖς τε καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει καλῶν οὐκ ἄπειροι. συνεστρατεύ- 

οντο δὲ καὶ ἐκ τῶν συμμαχίδων πόλεων ἐθελονταὶ, καὶ Θεττα- 
λῶν γε ἱππεῖς, γνωσθῆναι τῷ ᾿4γησιπόλιδι βουλόμενοι, καὶ 
᾿μύντας δὲ καὶ Δέρδας ἔτι προϑυμότερον ἢ πρόσϑεν. ᾿Ζ4γησί- 
πολις μὲν δὴ ταῦτα πράττων ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν Ὄλυνϑον. 

Ἡ δὲ τῶν Φλιασίων πόλις, ἐπαινεϑεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ ᾽ἅγη- 10 
σιπόλιδος ὅτι πολλὰ καὶ ταχέως αὐτῷ χρήματα εἰς τὴν στρατιὰν 
ἔδοσαν. νομίζουσα δ᾽ ἔξω ῦντος ᾿“γησιπόλιδος οὐκ ἂν ἐξελϑεῖν 
ἐπ᾿ αὐτοὺς ᾿Δ4γησίλαον. οὐδ᾽ ἂν γενέσϑαι ὥστε ἄμα ἀμφοτέρους 

’ .- - 

νοϑοι τῶν Σπαρτιατῶν -“--- 
ἄογρη Μιύίίον 5ΚΙανί πο ἡγᾶύθη, [)1686 

ἀτὰρ -- τὰν Βιείρουπηρ: Δ 6Γ 
γ 011 6 η 48. ΜΙΆ: 17. 

δ] ἢ} ἐστί; 

ΤΠ 6] σὰ ΠΘΠπιοῃ. 

ἀπρονόητον -- 
δὶ δἰνναβ, (5. πο] «ΝΟΥΠΘΓ ἀρουϊορὶ 
ἰδ. Π6 τ δᾳ. θ, 18. ἀπρονόητον 
γὰρ ἡ ὀργὴ. ὥστε πολλάκις ἐξερ- 
γάξεται ὧν μεταμέλειν ἀνάγκη. 

8. ὥσπερ 4γησιλάου --- 8. 1Π, 
4, 2. Ὁ16 ΡῬνᾶροϑιιἴοη ψίγά νοὶ γον: 
οἰ οἰσιαπ ρθη τη ὥσπερ σον» δ! ]} 16} ΠῸν 
ἀδηη τυ] Θά 6 .}1}0}}, θη ἠϊθ86. ῬΆΡΠΚΟΙ 
τηϊζ ἀθτὴ συ ροιτίροη Ἄνοῦια νὸν ἄθιη 
ΟῚ Θεροιθίαμο βΒί6 11. 

9. ξένοι τῶν τροφίμων κα- 
λουμένων --- ΟΙἸΐρηθ αν 5ἰπα ἀδηλῖι 
πϊοιί ἴῃ Τα κοάδιηοη σ᾿ ΘΌοΥ 6 {ππηρΊ]} ηρ6 
Βαπηοϊηί, ὑγ 6] 0116. τη δ 0}) ϑραγία ρ6- 
Β0ῃ ϊοκί, πη 8 ἀθν ἀον θη ΕΥΖΙΟμ Πρ 

165 βΘβο δ} ν᾽ 0}}} 
Ὠΐοδι 5ϑίθη., τνὶθ ἄθηη αἷθ οἰρηθῃ ΘΠ Π6 
ΧΘΠΟΡΠΟΠΒ 510} ἴῃ ἀἴθβθηὶ ΚᾺΠῸ6 "6- 
ἴα θι. Πιοροη, [νἀ 6γι. 11, 54. 

Βοῃδνίθῃ, 5004 ἃ 5ἷ6 τηϊζύ ἀθῃ δυθηβθίιν- 
τἰρ 6 Κπᾶῦθη οὐζορθη γα θη, Ζ|| 
ΚΙαΒ586 ἀον μόϑωνες οἄ. μόϑακες. 
τῶν ἐν τῇ πόλει καλῶν --- ον 

Ἃ6η Βγοῖθη ἴῃ ϑραγία χιικοιηηηθηάθη 
᾿υφίθπϑ᾽ ἀπ ἀν ἀδά ἢ} ρον Πη6- 
ῃθῃ ἤθολίο υππὖ οἰησοσαηρθποη ΡΗ͂ΪΟ]- 
(60. νβ!. 4, θ2 υ. 89. ἢ 680. ἢ 
ὃ, 9, ἐπι) εὶς δὲ καὶ εἴ τις ταῦτα 
φύγοι, μηδενὸς ἔτι τῶν καλῶν τυγ- 
χάνειν. Κυεορ ΤΆ 715, 
ταῦτα πράττων π- αηίοΥ αἴ6- 

56} (ο πδι]5 6) {{π|51 ἅ π ἃ 6, 
10. εἰς τὴν στρατιάν -- ΑΠΔΡ. 

ΙΔ Φ,. Συέννεσις μὲν ἔδωκε Κύρω 
χρήματα πολλὰ «εἰς τὴν στρατιᾶν. 
γενέσϑαι ὥστε Νὴ γί- 

γνεσῦαι ἴῃ ἀον Βεάἀθιυίαηρ: 65 {γἴ{| 
ἀ6ὺ τηδρ!! 6 411 61), βίϑ! σζὰ- 
ΓΘ] 6. νῸΡ εἶθ βοηϑι ἢ] ΟΠ. [πη η]- 

--- 



30 ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

τοὺς βασιλέας ἔξω Σπάρτης εἶναι. ϑροασέως οὐδὲν τῶν δικαίων 
ἐποίουν τοῖς κατεληλυϑόσιν. οἵ μὲν γὰρ δὴ φυγάδες ἠξίουν τὰ 
ἀμφίλογα ἐν ἴσῳ δικαστηρίῳ κρένεσϑαι" οἵ δὲ ἠνάγκαξον ἐν 

αὐτῇ τῇ πόλει διαδικάξεσϑαι. λεγόντων δὲ τῶν κατεληλυϑότων 
καὶ τίς ἂν αὕτη δίκη εἴη ὅπου αὐτοὶ οἱ ἀδικοῦντες δικάξοιεν, 

ε| οὐδὲν εἰσήκουον. ἐκ τούτου μέντοι ἔρχονται εἰς Ἰακεδαίμονα οἱ 
κατελθόντες κατηγορήσοντες τῆς πόλεως, καὶ ἄλλοι δὲ τῶν οἴ- 
κοϑὲν συνηχολούϑουν, λέγοντες ὅτι πολλοῖς καὶ τῶν πολιτῶν 

οὐ δοκοῖεν δίκαια πάσχειν. ἀγανακτήσασα δὲ τούτοις τῶν Φλια- 
σίων ἡ πόλις ἐζημίωσε πάντας ὅσοι μὴ πεμπούσης τῆς πόλεως 

12 ἦλϑον εἰς “ακεδαίμονα. οἵ δὲ ξημιωϑέντες οἴκαδε μὲν ὥκνουν 

ἀπιέναι, μένοντες δ᾽ ἐδίδασκον ὡς οὗτοι μὲν εἴησαν οἵ βιαξό- 
μένοι ταῦτα. οἵπερ σφᾶς τε ἐξέβαλον καὶ “ακεδαιμονίους ἀπέ- 
κλεισαν, οὗτοι δὲ οἵ πριάμενοί τε τὰ σφέτερα καὶ βιαξόμενοι μὴ 
ἀποδιδόναι. οὗτοι δὲ καὶ νῦν διαπεπραγμένοι εἰσὶ ξημιωϑῆναι 
σφᾶς αὐτοὺς εἰς Πακεδαίμονα ἐλϑόντας, ὅπως τοῦ λοιποῦ μη- 

18 δεὶς τολμῴη ἰέναι δηλώσων τὰ ἐν τῇ πόλει γιγνόμενα. τῷ δ᾽ 
ῦντι ὑβρίξειν δοχούντων τῶν Φλιασίων φρουρὰν φαένουσιν ἐπ᾿ 
αὐτοὺς οἵ ἔφοροι. ἣν δὲ οὐ τῷ ̓ “γησιλάῳ ἀχϑομένῳ ταῦτα" καὶ 
γὰρ τῷ μὲν πατρὶ αὐτοῦ ᾿᾿ρχιδάμῳ ξένοι ἤσαν οὗ περὶ Ποδάνε- 

μον, καὶ τότε τῶν κατεληλυϑότων ἦσαν᾽ ἑαυτῷ δὲ οἵ ἀμφὶ 

14 Προκλέα τὸν Ἱππονίκου. ὡς δὲ τῶν διαβατηρίων γενομένων 
οὐκ ἔμελλεν, ἀλλ᾽ ἐπορεύετο. πολλαὶ πρεσβεῖαι ἀπήντων καὶ 

᾿ " - ΄ 

βιαξόμεναι μὴ ἀποδιδόναι 
-- 416 65. τὴν. (θυ αὶ ἀπνο ἢ ζιιβοίζθη 
ΒΠ0Π6, 85. 816. ἴοΠι 2. ΟΚΡ ΡΘΗ. 

. χὰ - 9 μ}} 

ιἰἷἱν ὠστε. ΑΔΔΡ. τ», 0, 90 τοῦτ ἂν 
’ 3 ἣν, 

ἐσκόπουν ἀφ᾽ οὐ ἂν γένοιτο ὥστε 
τὸν βονλόμενον ἀποπλεῖν ἤδη. ΚυΡΟρ. 
ὙΠ|, 2, 2 ἐγένετο αὐτῷ ὥστε χρή- 
μασιν ΕὐξΟΎ ἑτεὶν. 

τοὶς κατεληλυϑόσιν -- 5. 2, 
8---]ὸ. 
ἐνἴσῳ δικαστηρφΐίωῳ --- νοῦ δἰ ἤθηὴ 

ἀπ ραν 6 5. θη ΟΠ] οβρουῖοῃι, 5. πὰ- 
υὔν]ῖο ἢ. ἀπι8. θη θὴ., παι θη. Π| ς0ἢ 1.νἃ- 
Κοιδιηοπίθνη θΟΒί6 θη 8016: ἀδ]ιον 
(6 Υ ἀδθρθηβαι ἐν αὐτῇ τῇ πόλει. 

καὶ τίς ἄν αὕτη δίκη δίη -- 
8. Ζιι 2. 17. υμὰ ἄλον καὶ χὰ 1, 8, 
47. νρ]. 5 10. ἐρωτώμενος δὲ ᾿καὶ 
τί τοῦτ ἂν εἴη; Κγτορ. νόνϑηνϑι 
ἤρετο" καὶ τί τοῦτ᾽ ἐστίν. 

1. οἴκοϑεν --  νοροὴ ἀθ8 γου- 
βπ5. θυ Βονθριηρ, δ. ψι 2, 9, 

12. ἀπάμδεισοων - 5. 1Ρ, 4, 18; 

ΤΙκγά. ὙΠ, 79. ἐβιάσαντο πρὸς 
τὸν λόφον ἐλϑεῖῳι 

εἰσί --- οἴαιι 465 σι Απίδηρ 5(6- 
ποπάοη εἴησαν. Πρ ὺ θη ἔο!σ θά θη 
δηλ ν" 5: ΖΞ: 

18. ἦν --- ἀχϑομένῳ --- 5.5 ἸΨ, 
ΠΡΟΤῚ 
ἑαυτῷ --- νεῖ} ἄδὸν θερυϊμάθηήο 

δαῖζ ἅτ|8. (οὴ δίηηο (65. ΑΘ βΙ05 ρὸ- 
ΠΟΙΠ 6 ἀπ ἀθυβοῖῦθο. ἄθηὶ δά δηϊζοι 
ἢ 80] δα θοί 45 Πδιρίβαιζοβ ἰϑί. Ὑ 6]. 
Δμὰν, ΠῚ, ὅ, 3δ οὐκ ἄξιόν ἐστι βα- 
σιλεὶ ἀφεῖναι τοὺς ἐφ᾽ ἑαυτὸν στρα- 
τευσαμένους. 

ιῖ4. διαβατηρίων γενομένων 
Ζῃ ΠῚ, 1» εὐ ιτς μι κ΄“ τ 
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᾿ , 3 ’ὕ 

χρήματα ἐδέδοσαν, ὥστε μὴ ἐμβάλλειν. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐχ 
τ 2 ; , 2 ὦ πὰρ γῇ ἢ , 
ἵνα ἀδικοίη. στρατεύοιτο. ἀλλ΄ ὁπὼς τοῖς ἀδικουμένοις βοηϑη- 

σειεν. οἱ δὲ τελευτῶντες πάντα ἔφασκον ποιήσειν, ἐδέοντό τε 1ῦ 
ς , μὴ ἐμβάλλειν. ὁ δὲ πάλιν ἔλεγεν ὡς οὐκ ἂν πιστεύσειε λόγοις, 

καὶ γὰρ τὸ πρότερον ψεύσασϑαι αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἔργου τινὸς πιστοῦ 
δεῖν ἔφη. 

3 ΄ ᾿ ᾿ ’ “1. Ἅ - 9 ’, 
ἐρωτώμενος δὲ καὶ τί τοῦτ ἂν εἴη; παλιν ἀπεκρί- 

ω »" ’, ᾽ ΄ ΕΝ δι θὰ ἕ » νᾶατο, Ὅπερ καὶ πρόσϑεν, ἔφη. ποιήσαντὲς οὐδὲν ὑφ΄ ἡμῶν 
ἠδικήϑητε. 

»ἭὝ α 53 ᾿ 9 , - - 3 2 

τοῦτο δὲ ἣν τὴν ἀκρόπολιν παραδοῦναι. οὐκ ἐϑε- 
, Ἁ Ε »" » τ ον Ὁ ’ :] ᾿ ῇ Ἃ 

λοντῶν δὲ αὐτῶν τοῦτο ποιεῖν. ἐνεβαλέ τε εἰς τὴν χώραν καὶ 
᾿ ,ὔ Ὶ ’ὔ 3 [2 -" Ἁ ͵ 

ταχυ περιτειχίσας ἐπολιόρκει αὐτοῦυς. πολλῶν δὲ λεγοντῶν 4α- 
Ὁ 2 2 , 2 

κεδαιμονίων ὡς ὀλίγων ἕνεκεν ἀνθρώπων πόλει ἀπεχϑάνοιντο 
πλέον πεντακισχιλίων ἀνδρῶν" καὶ γὰρ δὴ ὅπως τοῦτ᾽ ἔνδηλον 

, δ 7 3 »" " Αὐ ΩΣΙ ἢ , “ὁ , 
εἴη. οἵ Φλιάσιοι ἐν τῷ φανερῷ τοῖς ἔξω ἐξεκλησίαξον" 0 μέντοι 

᾿Δγησίλαος πρὸς τοῦτο ἀντεμηχανήσατο. 
ς , Α ϑῳω» κ)] 

οπὸτεξ γὰρ ἐξίοιεν ἢ 
Ἁ ἫἋ ἣ, - ΄,ὔ 

διὰ φιλίαν ἡ διὰ συγγένειαν τῶν φυγάδων, ἐδίδασκε συσσίτια 
ς » 

τε αὑτῶν κατασκευάξειν καὶ εἰς τὰ ἐπιτήδεια ἱκανὸν διδόναι; 
ὁπόσοι γυμνάξεσϑαι ἐθέλοιεν" 

Ω , 

καὶ ὅπλα δὲ ἐκπορίζειν ἅπασι 
3 - - 7, τούτοις διεκελεύετο, καὶ μὴ ὀκνεῖν εἰς ταῦτα χρήματα δανείξε- 

δ Ἁ »" [ἢ » 2 , Ψ ’, 2 

σϑαι. οἱ δὲ ταῦτα ὑπηρετοῦντες ἀπέδειξαν πλείους χιλίων ἀν- 

ἐδίδοσαν -- τ ο! 6 ἢ 8.6 "6. 
ὥστε --- ἅϊιη!Π 10} να ἐφ᾽ ᾧτε, ἴῃ 

ἀοιη Β΄ ηη6, ἀΠί6᾽ (6 Γ Βςε ες ὦ 

Βαηρ 4585. πὰρ. ν, 6, 20 ταῦτα 
δὲ ἔλεγεν εἰδὼς ἃ οἵ Δ εἴ ὑπι- 
σχγνοῦντο ὥστε ἐκπλεῖν. 

ἴδ. “τελ ὁ αβξτο μϑημη Ζα]α ἑχί. 85. 

ι τς οι Ν 5». 10» 
1.9, ὃ. 

ἐργοῦ---πιστοῦ --- οἷηα Ηδηα]ηρ; 
ἀἴ6. 5᾽ πον ῃ θῖν Ὀἰοίοι, ἱπὶ ἀδροηβαίζε 
κι ἀθῃ λόγοις. 
ὕπερ καὶ πρόσϑεν -- 5. [ΝΡ] 

4, 18. 
16. ἐνέβαλε --- ἴῃ . 880 ν. (ἢν. 
πολλῶν λεγόντων -- ἴον αι 

δι ἰοῦ σι πο σον, βοηάθνη 
δὴ ἀδθη τη θΥ ΘΠ π 6 ζνν ἰΒο 6 η58{2 
οἴπθ ποθ Οοηβινιοίίοι ἢ ὁ μέντοι 
προ κηϊρέι. 
πλέον -- 5. τὰ ἸΨ, ὅ, 4. 

πρ ὡς τοῦτο -- πἴοιί Ὀ]058 Βθρθη 

ἀἴθβθ ϑομδιβίθ! πη ἀ6Υ συόββθη Βν- 
ΒΘ νΖαἢ! νοὴ ῬΠΪ 5, ΒΟΉ ΠΟΥ ΠδΠηΊΘη(- 
ἴον σαρθη ἤθη δ οννν αν ἢ, 4855 ΟἹ Οἴ ΠΟΥ 

ΑΉΦΖΆ}] νοὴ ΕἸ ΟΠ] ρθη. ὑγθρθὴ, αἷθ 
σαν ηρον 815 16 Ζ8}} (ον Βὔγροιν ἴῃ 
ἀον δίασι ννἄτθ, ἄθη ϑρανίαπου οἰ ηα- 
Β0Π Δ ἢ τὴ ἀοπ Ρ]Π]Ἰϑίθυη Ῥουθῖίθ. 

ἐξίοιεν -- πᾶ! 10}. ατ|5. ον 
δίδαι ; 415 Βα] οὶ ἰδ χὰ ἀθηΐζθη τινὲς, 

αὑτῶν --- ααῇ ἀὰ5 Ζιι ἐδίδασκε 
Ζῃ οὐρἄησθηδο ΟΡ]. τοὺς φυγάδας 
σι Ὀοφίθηῃθη. Π6Ρ 5΄ηη ἰδ: 516. 50]}- 
θη Μα] Ζοιίθη ρορθη., αἃ16 ἰπηθη (6- 
ΠΊ ΘΙ 5608 {{Π10}} υνᾶγθη,, τπηα σὰ ἀἸ 656 
116 8115 (ον 5ίδαι ροἸςοσηηθηθη θη 6 
οἰ! θη, πη ππθῖ θη Αα θη Πα} 1Π| 

ΤΆΡΟΥ ΔΠΡΘΠΘΠΠΙ Ζῖι Τη8 06. [2888 
Ιοἰζίθυθ {Π θυ] ἄπιθι δ'ηα ἀπὰ πἰομὶ 
οίννα ζΖίιη] Βοϑβιιοῖν ΚΟμΏη6η, νου βίο] ὐ 
510}. γῇ 56]08{. 

καὶ --- διδόναι --- Ὦϊε Δ ,ονίο 
Βοῃοίηθη νουάουθί Ζιὶὶ δοίη. 0 δ΄᾽ηη 
ἰδέ. ψῸΠ}: 516. βο]ίθη θηθη., ὑγϑ! 
μοι ἤρου ὈΙΟΙΡθη. ἀπ δὴ ἀθβϑθῃ 

Ποριηρθη πη Καπιρίοη ΤΠ 61} ΘΠ 6 ἢ 
ψ ΟΠ] 6, 4|[65 νγὰ5 516 θθαπν θη, ἴῃ 

᾽ν ΘΙ οΠ Θη οὴ. Μα586. σοθθη, 
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» ᾽ ἐ “ ὦ 

δρῶν ἄριστα μὲν τὰ σώματα ἔχοντας. εὐτάκτους δὲ καὶ εὐοπλο- 
τάτους ὥστε τελευτῶντες οἱ “ακεδαιμόνιοι ἔλεγον ὡς τοιού- 
τῶν δέοιντο αυπερατευνίδος 

» 3 δ 

Καὶ ᾿“γησίλαος μὲν δὴ περὶ ταῦτα ἣν. ὁ δὲ ᾿4γησίπολις 
3 , “- ΄ Ἁ ͵ Ἁ - ΄ - 

εὐϑυς ἐκ τῆς Μακεδονίας προσιῶν ἔϑετο πρὸς τῇ πόλει τῶν 
,᾿ , μ᾿ ΄ » Υ -" 

Ὀλυνϑίων τὰ ὅπλα. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντεξήει αὐτῷ, τότε τῆς 
3 , πὰ ς ,ὔ 3 ᾽ ΄ Α κ Ω ᾿ς. Ἀ 

Ολυνϑίας εἴ τι ὑπόλοιπον ἣν ἐδῇου καὶ εἰς τας συμμαχίδας ἰὼν 
3.κὺ ψ νὼ ᾿ Χ - ᾿ς ΄ : 

αὐτῶν ἔφϑειρε τὸν σῖτον᾽ Τορώνην δὲ καὶ προσβαλὼν εἷλε 

19 κατὰ κράτος. ἐν δὲ τούτοις ὄντα κατὰ ϑέρους ἀκμὴν καῦμα 
" ΄ ᾿ , 

πυριφλεγὲς λαμβάνει αὐτόν. ὡς δὲ πρόσϑεν ἑωρακότα τὸ ἐν 
᾽ - , “" 3 -Ὁ- 

Αφύτει τοῦ Ζιονύσου ἱερὸν ἔρως αὐτὸν τύτ᾽ ἔσχε τῶν τὲ σκιε- 
ρῶν σχηνημάτων καὶ τῶν λαμπρῶν καὶ ψυχφῶν ὑδάτων. ἔκο- 
μίσϑη μὲν ᾿ οὖν ἐκεῖσε ἔτι ξῶν. ὅμως μέντοι ἑβδομαῖος ἀφ᾽ οὗ 

ἔκαμεν ζξω. τοῦ ἱεροῦ ἐτελεύτησε. καὶ ἐκεῖνος μὲν ἐν μέλιτι τε- 

ϑεὶς καὶ κομισϑεὶς οἴκαδε ἔτυχε τῆς βασιλικῆς ταφῆς. 
3 ’ ᾿ -» 3 ΄ 3 ξ Ἵ. » ᾽ ΄ 6 

᾿“γησίλαος δὲ τοῦτο ἀκούσας οὐχ ῃ τις ἂν ὥετο ἐφήσϑη ὡς 
3 ΄ ΄ , 

ἀντιπάλῳ, ἀλλὰ καὶ ἐδάκρυσε καὶ ἐπόϑησε τὴν συνουσίαν. 
συσχηνοῦσι μὲν γὰρ δὴ βασιλεῖς ἐν τῷ αὐτῷ, ὅταν οἴκοι ὥσιν" 
ς Ἄ. Ἃ ’, »-» 2 ΄ δ ν Α 3 ᾿,. ἃ - Α 

0 δὲ “γησίπολις τῶ 4γησιλαῳ κανος μὲν ἣν καὶ ηβητικὼν καὶ 

ϑηρευτικῶν καὶ ἱππικῶν καὶ παιδικῶν λόγων μετέχειν" πρὸς 

δὲ τούτοις καὶ ὑπῃδεῖτο αὐτὸν ἐν τῇ συσκηνίαᾳ, ὥσπερ εἰκὸς 
πρεσβύτερον. καὶ οἵ μὲν “αξζεδαιμόνιοι ἀντ᾽ ἐκείνου Πολυβιά- 

ς , ἢ 
δην ἁρμοστὴν ἐπὶ τὴν Ὄλυνθον ἐκπέμπουσιν. 

ς ΄ χ Ο δ᾽ ᾿“γησίλαος ἤδη μὲν ὑπερέβαλε τὸν χρόνον, ὅσου ἐλέ- 
γετο ἐν τῷ Φλιοῦντι σῖτος εἶναι᾽ τοσοῦτον γὰρ ἐγκράτεια γα- 
στρὸς διαφέρει ὥστε οἱ Φλιάσιοι τὸν ἥμισυν ψηφισάμενοι σῖτον 

18 

20 

2] 

ἐν μέλιτι τεϑείς --- Ῥά586106 
οὐ ζᾶ!!! ΝΟΡροβΒ Αροβ. 8. νοῦ [6 10}}- 

ἽἍ . Ὶ , 

ἄριστα ᾿ἰϑὺ Αάνουν., τὰ αρβ νον 
ΑοομΒ, ἀον Βοχίθμαπηρ. Θεοοη. 1, 

ΕΒ 

οἱ ἂν αὐτῶν ἄριστα τὸ σῶμα ἀτὰ 
Κγήορ. 1, θ, 18 τὰ σώματα ἄριστα 
ἔχοντας παρασκευάσειν. Εϊπθη. δἃι- 
ἄδθγη Αὐϑάσιοκ [ν᾿ αἰ θοῦ 6. ὅΐδομο 1, 
4, 10. ΔΕ. ΝΊ, 2,. 21. 
εὐτάχτους δὲ καὶ εὐοπλο- 

τάτους -- Ῥοϑιιῖϊν πο Θαρονίαιῖν νϑὺ- 
μα η 6 πη. 810} Κγιορ. Π, 4. 30 σχὼν 
δυνατωτάτων καὶ προϑύμων. 

19θ. κατὰ ϑέρους ἀκμήν -- 
πη} 416 ΜΙι(6 468 Βοπηηηθυ5. 6], ΤΊΝΙ, 
11,19. τοῦ ϑέρους καὶ τοῦ σίτου 
ὠκμάξοντος. 
ἥἌφυτις --- αὐ ἀν ΟΠ Π ΚΙ ἀἸ5Ο θη 

ΠᾺ]ΌΊ 561 ῬΑ] 66. 

δὴ ἀ65 Αρθϑι]δο8. 
τῆς βασιλικῆς ταφῆς -- 

ΤΠ]: 9. Ἰὼ 
20. συσκηνοῦσι --- 86. Βροίβθῃη 

ΖΒ ΠΊΠ16η. ΥὙ8]. χὰ ΙΥ, 8, 18. Β6βρ. 

5. Ζ1 

Ἰδορὰ, 16, 4, 
ὥσπερ εἰκὸς --- πᾶμη!ϊο. ὑπαι- 

δεῖσϑοααι. 
21. ὅσου --- ἀοποιὶν 4685. Βοινᾶρ88 

Ἀθ]ιδ Πβ16᾽ νοὴ σῖτος, Υ6). Το. 1|, 
28, χρόνον ἐμμείναντες ὅσου εἶχον 
τὰ ἐπιτήδεια. ΠΠ, 1. ἐμμείναντες χρό- 
νον οὗ εἶχον τὰ σιτία. 
γαστρός -- ΜΟΊ ΠΟΥ οἷ, αἰ] δηρὶο 

νὴ διαφέρει. 
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τελεῖν ἢ πρόσϑεν. καὶ ποιοῦντες τοῦτο, τὸν διπλάσιον τοῦ εἰ- 
κύτος χρύνον πολιορκούμενοι διήρκεσαν. καὶ τόλμα δὲ ἀτολμίας 25 
ἔσϑ'᾽ ὅτε τοσοῦτον διαφέρει ὥστε ΖΙ᾽ελφίων τις. λαμπρὸς δυκῶν 
εἶναι. λαβὼν πρὸς αὑτὸν τριακοσίους ἄνδρας Φλιασίων ἱκανὸς 

μὲν ἦν κωλύειν τοὺς βουλομένους εἰρήνην ποιεῖσϑαι., ἱκανὸς δὲ 
οἷς ἠπίστει εἴρξας φυλάττειν. ἐδύνατο δὲ εἴς τε τὰς φυλακὰς 
ἀναγκάξειν τὸ πλῆϑος ἰέναι καὶ τούτους ἐφοδεύων πιστοὺς παρ- 
ἔχεσϑαι. πολλάκις δὲ μεϑ' ὧν εἶχε περὶ αὑτὸν καὶ ἐκϑέων ἀπέ- 
βϑουε φύλακα ἄλλοτ᾽ ἄλλῃ τοῦ περιτετειχισμένου κύκλου. ἐπεὶ 23 

μέντοι οἱ ἐπίλεκτοι οὗτοι πάντα τρόπον ξητοῦντες οὐχ εὕρι- 
σχον σῖτον ἐν τῇ πόλει, ἐκ τούτου δὴ πέμψαντες πρὸς τὸν γη- 
σίλαον ἐδέοντο σπείσασϑαι πρεσβεία εἰς “ακεδαίμονα ἰούσῃ" 

δεδόχϑαι γὰρ σφίσιν ἔφασαν ἐπιτρέπειν τοῖς τέλεσι τῶν “ακε- 
δαιμονίων χρήσασϑαι τῇ πόλει ὅ.τι βούλοιντο. ὁ δὲ ὀργισϑεὶς 94 
ὅτι ἄκυρον αὐτὸν ἐποίουν, πέμψας μὲν πρὸς τοὺς οἴχοι φίλους 
διεπράξατο ἑαυτῷ ἐπιτραπῆναι τὰ περὶ Φλιοῦντος, ἐσπείσατο 
δὲ τῇ πρεσβείᾳ. φυλακῇ δὲ ἔτι ἰσχυροτέρᾳ ἢ πρότερον ἐφύ- 
λαττεν, ἵνα μηδεὶς τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἐξίοι. ὅμως μέντοι ὅ γε 
Ζελφέων καὶ στιγματίας τις μετ᾽ αὐτοῦ, ὃς πολλὰ ὑφείλετο 
ὅπλα τῶν πολιορκούντων, ἀπέδρασαν νύκτωρ. ἐπεὶ δὲ ἧκον ἐκ 90 
τῆς Πακεδαίμονος ἀπαγγέλλοντες ὅτι ἡ πόλις ἐπιτρέποι ᾽άγησι-- 
λάῳ διαγνῶναι τὰ ἐν Φλιοῦντι ὁπὼς αὐτῷ δοχοίη, ᾿“γησίλαος 

δὴ οὕτως ἔγνω. πεντήκοντα μὲν ἄνδρας τῶν κατεληλυϑότων, 
πεντήκοντα δὲ τῶν οἴκοϑεν πρῶτον μὲν ἀνακρῖναι ὄντινά τὲ 
ξῆν ἐν τῇ πόλει καὶ ὄντινα ἀποθανεῖν δίκαιον εἴη" ἔπειτα δὲ 
νόμους ϑεῖναι. καϑ'᾽ οὖς πολιτεύσοιντο᾽ ἕως δ᾽ ἂν ταῦτα δια- 

πράξωνται, φυλακὴν καὶ μισϑὸν τοῖς φρουροῖς ξξ μηνῶν κατέ- 
λιπε. ταῦτα δὲ ποιήσας τοὺς μὲν συμμάχους ἀφῆκε, τὸ δὲ πο- 
λιτικὸν οἴκαδε ἀπήγαγε. καὶ τὰ μὲν περὶ Φλιοῦντα οὕτως αὖ 
ἐπετετέλεστο ἐν ὀχτὼ μησὶ καὶ ἐνιαυτῷ. 

τελεῖν --- αὐΐζΖυαν επάδθη, Ζὰ χρήσασϑαι -- βούλοιντο -- 
γοΥΡυ δα ΘΟ ΘΠ; δὶ Πΐδν ἴῃ προ ὅΠπ- 5. σὰ 11, 4, 857. 
οῃον ἌΝ εἶβο ἀπρδυγοπάεί. 2ῦ. ἀπαγγέλλο ντες --- 61.ὙἹ, 

22. κύκλου --- 5, σι ἽΝ, 4.11. ὅ; 25. 
28. οἱ ἐπίλεκτοι -- ἀϊοὸ Μαπη. τῶν οἴκποϑεν- ἃ, ἴ΄ νοῦ ἄδπ ἴῃ 

Β0ῃ ας 465 Πορῃίοη. ΡὨΠ5. ΒΘ Ποὺ Βάγρ θυπ, 
σπείσασθαι --- ὕτὴ 5ἴο δι π8ᾶὸ) αὖ --- 5, ὅτ 2, 10. 

1 αἰκεἀἄπιοπ ρϑμθη σὰ Κὔππθη. νῷ. ἐν ὀκτὼ μησὶ καὶ ἐνιαυτῷ 
παν. 11. 8, 7. -τ- 450 ἴθι 4. 879 ν. (΄υ. 

ΧΈΝΟΡΗ. ΗΙΒΥ. 6Ε. 11- ἡ). 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

Καὶ ὁ Πολυβιάδης δὲ παντάπασι κακῶς ἔχοντας λιμῶ τοὺς 
Ὀλυνϑίους διὰ τὸ μήτε ἐκ τῆς γῆς λαμβάνειν μήτε κατὰ ϑά- 
λατταν εἰσάγεσϑαι σῖτον αὐτοῖς. ἠνάγκασε πέμψαι εἰς “ακε- 
δαίμονα περὶ εἰρήνης. οἱ δ᾽ ἐλϑόντες πρέσβεις αὐτοκράτορες 
συνϑήκας ἐποιήσαντο τὸν αὐτὸν μὲν ἐχϑρὸν καὶ φίλον “ακε- 
δαιμονίοις νομίξειν, ἀκολουϑεῖν δὲ ὅποι ἂν ἡγῶνται καὶ σύμ- 
μαχοι εἶναι. καὶ ὀμόσαντες ταύταις ἐμμενεῖν οὕτως ἀπῆλθον 
οἴκαδε. 

Προκεχωρηκότων δὲ τοῖς “ακεδαιμονίοις ὥστε Θηβαίους 

μὲν καὶ τοὺς ἄλλους Βοιωτοὺς παντάπασιν ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι, 
Κορινϑίους δὲ πιστοτάτους γεγενῆσϑαι : ᾿“φγείους δὲ τεταπει- 
νῶσϑαι διὰ τὸ μηδὲν ἔτι ὠφελεῖν αὐτοὺς τῶν μηνῶν τὴν ὑπο- 

φορὰν. 4ϑηναίους δὲ ἠφημὦσϑαι , τῶν δ᾽ αὖ συμμάχων κεκο- 

λασμένων οἵ δυσμενῶς εἶχον αὐτοῖς, παντάπασιν ἤδη καλῶς 

καὶ ἀσφαλὼς ἡ ἀρχὴ ἐδόκει αὐτοῖς κατεσκευάσϑαι. 
Πολλὰ μὲν οὖν ἄν τις ἔχοι καὶ ἄλλα λέγειν καὶ Ἑλληνικὰ 

καὶ βαρβαρικὰ, ὡς ϑεοὶ οὔτε τῶν ἀσεβούντων οὔτε τῶν ἀνόσια 
ποιούντων ἀμελοῦσι" νῦν γε μὴν λέξω τὰ προκείμενα. “ακε- 
δαιμόνιοίτε γὰρ οἵ ὀμόσαντες αὐτονόμους ἐάσειν τὰς πόλεις τὴν 
ἐν Θήβαις ἀκρόπολιν κατασχόντες ὑπ᾽ αὐτῶν μόνον τῶν ἀδικη- 
ϑέντων ἐκολάσϑησαν., πρῶτον οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν πώποτε ἀν- 
ϑρώπων κρατηϑέντες, τούς τὸ τῶν πολιτῶν εἰσαγαγόντας εἰς 

21 

᾿β 

- 

96, τὸν αὐτὸν --- νομίξειν-- ὀμόσαντες --- 8. 1, 82. 
5. 18 Π], 2, 20. πρῶτον -- ἴἂν πρότερον.  ΡΡῚ. 
οὕτως “-- 8. Ζὰ ΠΙ|, 2, 9; ἸΥ͂, Πΐενο 4, 2. καὶ τούτων πρὶν ἀπάρ- 

Ἵ, ὅ. χεσϑαι. τοῖς Δεοῖς, τοὺς διακόνους 
27. προκεχωρηκότων --- 8. Ζι 

11, 4, 290. Χομῃορίιοη αϑϑί ἢτι ἄθὴ 
Δαβίαπα ἀν ἰαἰκο πη" βοὴ ἤρυν- 
Β0Π Ὁ ἤΔ 0} ἄθη Ὀἰβουίροι. βοροθοη- 

πρῶτον κὲλ εύουσιν ἀπογεύσασϑαι. 

οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἕνός ---ς ὑπ ̓  οὐδενός. 
9 5 - Ω Ω 

οὐδείς νἱνὰ ὑἷτου. ἴῃ βοίηθ Βοβίαπα- 
{Π|6 116 σϑυ]ορὲ, Ζυν ἴβοθὴ ἡγθ οἶα Ρυᾶς- 

᾿δ 6 ἢ απ} 2 Ζιιβα Π 16}, 

μηνῶν τὴν ὑποφοράν -- 5. 
χα ΤᾺ, οἱ, 

ἠρημώσϑ'αι --- ἰῃάθιη ἴἰ6. Βα - 
ἀοβο ΠΟββθηβ Πα! Ὁ δυο δι. πνᾶν, 

ΙΝ. 1. Πολλὰ μέν ---Ἴλοιι μέν ομ!- 
ΒΡ. γὲ μήν; 50 80} ΥἹ, 8 914; 
κατὰ γῆν μὲν --- κατὰ ϑάλαττάν γε 
μήν. Β65ρ. [,δορᾶ, 12. 1, 

ἀμελοῦσι --΄ ἀπ} 6 5ύνΓἰ 18 5- 
56 Π, νγ»ὶ6 βοηβδὶ περιορᾶν. )ὰ5 ἀο- 
ΘΘμΆΠ 6 }} ἰδὲ μέλειν, 6]. σὰ ΥἹ, 4, 80. 

Ροβιιοηθ οὗδν ἀϊθ. αν Κοὶ ἄν ἰγοίθη 
κὔηποη. 6]. 11,3, 10 οὐδ᾽ ἐπὲ μιᾷ 
αἰτίᾳ. 

κρατηϑέντες--ἄθονν ἰρὶ, 
ἄθι θοβίθοὶ ψουάθῃ ἡνᾶγθὴ ἀἷο [νακο- 
ἀδιηοιῖον ἴον, 

τοὺς ---εἰσαγαγόντας -- βου- 
ληϑέντας --- Ὥδν Αροαβ. ἰδὲ ρΊθῖο]- 
58} ἴῃ Δ ΌΥδιΙ8. ἃ18. ΟἸ ͵δοὺ σὰ 6 ν- 
θαι. Πηϊιαμ) βδβοίχψι, τνᾶμγθη ἃ ἀδηὰ 
ἀα!ἂν τὴν τούτων ἀρχήν εἰπίνι. 81. 
4110}} σὰ ὶ 4], 



] 
Ι 
' 

ἙΛΛΗΝΙΚΑ. Υ͂, 4. 25 

τὴν ἀκρόπολιν αὐτοὺς καὶ βουληϑέντας “ακεδαιμονίοις δου- 
λεύειν τὴν πόλιν, ὥστε αὐτοὶ τυραννεῖν, τὴν τούτων ἀρχὴν 

Ἁ ᾿΄ -» ' -" ς ᾿ “- 

ἑπτὰ μόνον τῶν φυγόντων ἤρκεσαν καταλῦσαι. ὡς δὲ τοῦτ᾽ 
ἐγένετο διηγήσομαι. 

Ἦν τις Φυλλίδας, ὃς ἐγραμμάτευε τοῖς περὶ ᾿Αρχίαν πολε- 
, » ς ε "» Ρ , ΟἾΕΣ 

μᾶρχοις, καὶ ταλλα ὑπηρέτει; ως ἐδόκει, ἄριστα. τούτῳ ὃ ἀφ- 
ιγμένῳ ᾿ϑήναξε κατὰ πρᾶξίν τινα καὶ πρόσϑεν γνώριμος ὧν 

Μέλων τῶν ἡϑήναξε πεφευγότων Θηβαίων συγγίγνεται. καὶ 

διαπυϑόμενος μὲν τὴν περὶ ᾿Ζρχίαν τὸ τὸν πολεμαρχοῦντα καὶ 

τὴν περὶ Φίλιππον τυραννίδα, γνοὺς δὲ μισοῦντα αὐτὸν ἔτι 
᾿Ξ ς δι , ς " μᾶλλον αὑτοῦ τὰ οἴκοι, πιστὰ δοὺς καὶ λαβὼν συνέϑετο ὡς δεῖ 

ἕκαστα γίγνεσθαι. ἐκ δὲ τούτου προσλαβὼν ὁ Μέλων ἕξ τοὺς 8 
3 ὝΣ - -»" 4 ’ὕ ͵ Α΄ “ “ Ω’ 

ἐπιτηδειοτάτους τῶν φευγόντων ξιφίδια ἔχοντας καὶ ἀλλο ὁπλον 

οὐδὲν, ἔρχεται πρῶτον μὲν εἰς τὴν χώραν νυκτός ἔπειτα δὲ 
ς 2, 5: ς ἡμερεύσαντες ἔν τινι τόπῳ ἐρήμῳ πρὸς τὰς πύλας ἡλϑον, ὡς 

Ἁ 3 »νἭ 2 Ὁ ’ὔ “ 2: δὴ ἐξ ἀγροῦ ἀπιόντες, ἡνίκαπερ οἱ ἀπὸ τῶν ἔργων ὀψιαίτατοι. 
2 -» ᾿ Ἷ , 

ἐπεὶ δ᾽ εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν, διενυκτέρευσαν μὲν ἐκείνην 
᾿ ΄ , ᾿ » ς 

τὴν νύχτα παρὰ Χαρωνίτινι. καὶ τὴν ἐπιοῦσαν δ᾽ ἡμέραν διη- 
ς 5 - - 

μέρευσαν. ὁ μὲν οὖν Φυλλέδας τά τε ἄλλα ἐπεμελεῖτο τοῖς πο- 
λ ’ Ἑ ἮἈἌ ὃ ὔ, , ν. δ - 2 »" Ἁ ὃ Α 

ἐμάρχοις; ὡς ἀφροδίσια ἄγουσιν ἐπ᾿ ἐξόδῳ τῆς ἀρχῆς, καὶ δὴ 
καὶ γυναῖκας πάλαι ὑπισχνούμενος ἄξειν αὐτοῖς τὰς σεμνοτάτας 

᾿ ’ ἢ -» 3 ͵ “5 “ἢ ᾽ “ς.ν 3 . 
καὶ καλλίστας τῶν ἐν Θήβαις. τότ΄ ἔφη αξειν. οἷ δὲ. ἧσαν γὰρ 

ὥστε αὐτοὶ τυραννεῖν -- ον 
Νοιηϊηδίῖν βίαι 65 ὑϑρ πᾶ ββδίσθη Αὁ- 
8. Ὀ6ἴΠῚ [πΠηϊῖν, αἷβ ΟΡ βίαι εἰσ- 
ἀγαγόντας εἷη ΒοΙαιϊνβαί οἱ εἰσή- 
γαγον 5ιᾶπι 6. 

2. τοῖς Ὧ2 8. ρχίαν πολε- 
μάρχοις ---Οἰ. 1. Αὐομΐαβ. ἀπ βοίη 
ΔὨλ ΒΒ. Θῃ0586 ῬΙΠΙΙρρου. 
ὧν τ ν8!. Ζὰ ὃ 39. 
τῶν ᾿Αϑηήναξε πεφευγότων 

5. 2, 9]. 

καὶ τὴν περὶ Φίλιππον -- Ῥ6Υ 
ΑὙΔἾΚ61] ἰδέ νυ ϊθάθυμο!, οὈρ] θοῦ ἀΪθ 
Τυγδηηΐβ θοιάθυ οἴη ἀπηα α1656}0 8 ἰδβί, 
πη ἀἴ6 ροίσθπηίθ ΜιΙύνῖγκαηρ θ᾽ ον 
ῬΘΥΒΟΠΘῚ.. 6] 0ὴ6 ἀἴθ86. οἷηθ ΤΎΓΔΏΉΪΒ 
ΒΟΥ νου υδοὶιί6, δηζιἀθαίθῃ. γ8!. ΑπᾶΡ. 
ΠῚ, 1, 17. καὶ τοῦ ὁμομητρίου καὶ 
τοῦ ὁμοπατρίου ἀδελφοῦ καὶ τεϑινη- 
κότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν κεφαλήν. 
αὑτοῦ -- ἢ αὐτόν. 

9, ἕξ --- Νδοϊι ΡΙ]αίαγοι. Ῥ6]ορ. 8 
ι. ἀθ ρϑῃϊο ὅοον, 2 5. ὅ70 0. γγᾶγθῃ 68 
ἴῃ αδηζοη χυνῦ!ΐ, 

οὗ ἀπὸ τῶν ἔργων ὀψιαέίτα- 

τοι --- οὐρ. ἀπιόντες ἡλϑον. 

4, ἐπεμελεῖτο --- δ! ία 4ϊ6 
ΒοβουΘ ἢ Θη, 6 Αὐοι8. νὶθ ΓΝ], 
1, 40 τά τ᾽ ἄλλα ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ. 
Οουηπιθηί. Ι1, 9, 4. τὰ τοιαῦτα πάντα 
ἐπεμελεῖτο. 

ἀφροδίσια --- Κοῖη Εοβὶ σὰν ΕΠ- 
γΘ ἢ (ον αδ((1η, ΒοΠθγη δἰ ἢ διιββομνοῖ- 
ἔθη ἀο5 (ἀθἰᾶρθ σιν Εἰ ῖθν 46 οἸ ἄοΠ 1οἢ 
θοθηδοίθη ΑἸη βγη, ψῖθ 65. ἀ16 
ϑϑοΙθαίθ σαν Κοίου οἴηθν ρ᾽ ἀοἰκ] 101} ν 0}}- 
Ὀγδομίθη ϑθοίϑηγι πἰοιίθη. ΝρῚ, ΡΙαἱ- 
Δ ΡΟἢ, ΜοΓΡΊ, 
ἤδη λοιπὸν ἀφροδίσια τῶν πολέ- 
μῶν καὶ στρατηγιῶν ἄγοντα παί- 
ξειν, 

ὃ. Ἐ 

465 Κιίμηοη ἃ. [πι08}}}. 1. 
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ἡ τοιοῦτοι, μάλα ἡδέως προσεδέχοντο νυχτερεύειν. ἐπεὶ δὲ ἐδεί- 
πνησᾶν τὲ καὶ συμπροϑυμουμένου ἐκείνου ταχὺ ἐμεϑύσϑησαν, 
πάλαι κελευόντων ἄγειν τὰς ἑταίρας, ἐξελϑὼν ἤγαγε τοὺς περὶ 
Μέλωνα. τρεῖς μὲν στείλας. ὡς δεσποίνας. τοὺς δ᾽ ἄλλους ὡς 

θ ϑεραπαίνας. κἀκείνους μὲν εἰσήγαγεν εἰς τὸ ταμιεῖον τοῦ πο- 
“λεμαρχείου. αὐτὸς δ᾽ εἰσελϑὼν εἶπε τοῖς περὶ ᾿Αρχίαν ὅτι οὐκ 

ἄν φασιν εἰσελϑεῖν αἷ γυναῖκες. εἴ τις τῶν διακόνων ἔνδον 

ἔσοιτο. ἔνϑεν οἵ μὲν ταχὺ ἐκέλευον πάντας ἐξιέναι, ὁ δὲ Φυλ- 
λίδας δοὺς οἶνον εἰς ἑνὸς τῶν διακόνων ἐξέπεμψεν αὐτούς. ἐκ 

δὲ τούτου εἰσήγαγε τὰς ἑταίρας δὴ, καὶ ἐκάϑιξε παρ᾽ ἑκάστῳ. 
ἣν δὲ σύνθημα. ἐπεὶ καϑίζοιντο, παίειν εὐϑὺς ἀνακαλυψαμέ- 

νους. οἵ μὲν δὴ οὕτω λέγουσιν αὐτοὺς ἀποϑανεῖν, οἵ δὲ καὶ ὡς 
κωμαστὰς εἰσελϑόντας τοὺς ἀμφὶ Μέλωνα ἀποκτεῖναι τοὺς πο- 

λεμάρχους. λαβὼν δὲ ὁ Φυλλίδας τρεῖς αὐτῶν ἐπορεύετο ἐπὶ 
τὴν τοῦ “εοντιάδου οἰκίαν" κόψας δὲ τὴν ϑύραν εἶπεν ὅτι παρὰ 
τῶν πολεμάρχων ἀπαγγεῖλαί τι βούλοιτο. ὁ δὲ ἐτύγχανε μὲν 
χωρὶς κατακείμενος ἔτι μετὰ δεῖπνον, καὶ ἡ γυνὴ ἐριουργοῦσα 

παρεκάϑητο. ἐκέλευσε δὲ τὸν Φυλλίδαν πιστὸν νομίξων εἰσιέ- 
ναι. οἱ δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλϑον, τὸν μὲν ἀποχτείναντες, τὴν δὲ γυ- 
ναῖκα φοβήσαντες κατεσιώπησαν. ἐξιόντες δὲ εἶπον τὴν ϑύραν 
κεκλεῖσθαι" εἰ δὲ λήψοιντο ἀνεῳγμένην, ἠπείλησαν ἀποκτεῖ- 

8 ναι ἅπαντας τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ. ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρακτο, λαβὼν 
δύο ὁ Φυλλίδας τῶν ἀνδρῶν ἦλϑε πρὸς τὸ ἀναγκαῖον, καὶ εἶπε 

0. εἰς ἕνός --- παμη!Π ἢ} Ηδιβ ΟάοΥ 5650 Πα οὶ βίο (χωρίς) δἷ8. βοῖμο 
(ϑιλδο. 50. βίθιηθη οἷν αἰθ Ργᾶροβὶ-ὀ (Του  Β]Π 1, 
ι(ἰοπθὴ ἄν τη εἰς τὐἱὰ οἴπθηι (ἰδηθίϊν κατεσιώπησαν --- Ζϑιρηηλ 1 560}} 
ἀηὲ6ν ΑἸ] αβϑαηρ {6 ν ΤΟ ἸΚ  } Πἀ {80 6 26 1. }}- Διο ἢ}. τηϊὶ τὸν μὲν νου θη θη, μτλδῖς, 
πη. 68. ΠᾺΡ χὶι τὴν δέ σομῦνι. Εὔν 45. ἴῃ 

υπὶ ἰδ ΒΓ Βοάουίαμρ νο θη ΚΠΊΟΙνο, Δοῖῖν 

Ἀπχα]θυίθ ἢ, 458. αἷδ ΒοΖοίομπαῃρ 415. δ Θυτη θα]. ον! κατεσιωπήσαντο. 
ἑταῖραι παν ἀ6η} μη βου ἢ , νγὰ8. δὶθ Υ81. ἢ, 4, 20. 
ζιι 861 νουράθοῃ, κεκπλεῖσϑ'αι --- ΘΒ ὉΠ] 0586} ΖῈ 
ἀπακαλυψαμένους -- ϑυυίδοι ᾿ξ 116. Τ)ὰ5 Ρουίθοι. δέοι. ἘΠῚ δἷη6 

Μὰ τὰ Ἠδπά!πρ᾽ σαὶ θοζθίομηθι, ἀϊθ δἰβυα!ά 
ᾧ φλλε τὸ - ; ᾿ τς οἰπίγοίθη πὰ οἴπθη ἀδαθυπᾶθῃ Δηβίδηα 

1. οἱ δὲ καὶ κτε, --- Πΐ686 Ἐν- ΠΟΥ ΟΡ ΡΠ 6. 8011. Υ 61}. ΥἹ, 2, 18. 
ἷΖᾷ ]Παπρ σἰοθὶ ΡΙαίανο 6 σθηΐο ὅΐοου. ἐκήρυξεν πεπρᾶσϑαι. 80 ΘᾺ Πηρορα- 

90. Κὶ ὁϑύ ἁ. ἐν πεποίησο Κγτορ. ΤΥ, 2, 7. 
ἐτύγχανε -- δεῖπνον -- Ἐς ἀποκτεῖναι --- 8. σι 1; 6, 14. 

Ιὰρ; Δ} ἀθνὺ Μαϊισοῖὶ ποοῖ δα ἄθη 8, τὸ ἀναγκαῖον »- ἢ ῃ 5! ΟἹ 
ἈΠ οΡθοιίΘ., δα ἀ6πὶ ἀπιοἢ αἴ αὐἰθομθη [ἄπο 5858, γὶο καὶ 14. Εβ βοῃοίηί 
6 ον Μαμ]χοῖν σὰ Πἰθροη ῥΠορίθη, ἐἶθ5. οἷπο ἄθη Βδοίουη οἰ ρθη 1616 
απ χυνᾶν Παίί οὺ νγοίίθυ οηθ αοὁ- ΒΘηΘΠ Πρ 211 561η, 

’ , , ᾿ ᾿ 

δὴ --- υὐἷΐ ἱγοπίβοι θη δἴπηθ, 



᾿“ϑηναίων δύο τῶν στρατηγῶν. οἵ δ᾽ εἰδότες τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ ὃ 

ἘΛΛΉΝΙΚΑ Υ, 4. 47 

τῷ εἴργμοφύλακι ὅτι ἄνδρα ἄγοι παρὰ πολεμάρχων ὃν εἶρξαι δέοι. 
ὡς δὲ ἀνέῳξε, τοῦτον μὲν εὐϑὺς ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ δεσμώ- 
τας ἔλυσαν. καὶ τούτους μὲν ταχὺ τῶν ἔκ τῆς στοᾶς ὅπλων 

καϑελόντες ὥπλισαν, καὶ ἀγαγόντες ἐπὶ τὸ ᾿ἀμφεῖον ϑέσϑαι 
, 2 

ἐκέλευον τὰ ὅπλα. ἐκ δὲ τούτου εὐϑὺς ἐκήρυττον ἐξιέναι πάν- 9 
’ὕ δ ’ ἂν ἢ , ς -» ’ ’ὕ 

τας Θηβαίους, ἵππεας τε καὶ οπλίτας, ὡς τῶν τυραννῶν τεϑνεω- 
- 3) 3 Ὅ ς ,ὔ 5 Φ των. οἵ δὲ πολῖται, ἕως μὲν νὺξ ἡν, ἀπιστοῦντες ἡσυχίαν εἶχον 

3. τῷ 4: .5᾽ 5 

ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα τ᾽ ἠν καὶ φανερὸν ν τὸ γεγενημένον, ταχὺ δὴ 
ς π Ξ αἱ ᾿ 

καὶ οἵ ὁπλῖται καὶ οἵ ἱππεῖς σὺν τοῖς ὅπλοις ἐξεβοήϑουν. ἔπεμ- 
2. 6 ΠΝ " ν 2 3.Ν ᾿ ᾿ τις Ἐ 

ψαν δ᾽ ἵππξας οὗ κατεληλυϑοτες καὶ ἐπὶ τοὺς προς τοῖς ορίοις 
« 

ἀπεστάλκεσαν Ἐ ὁ μέντοι ἐν τῇ ἀκροπόλει ἁρμοστὴς ἐπεὶ ἤσϑετο 10 
τὸ νυχτερινὸν κήρυγμα. εὐϑὺς ἔπεμψεν εἰς Πλαταιὰς καὶ Θε- 
σπιὰς ἐπὶ βοήϑειαν. καὶ τοὺς μὲν Πλαταιέας αἰσϑόμενοι προῦσ- 
ἰόντας οἵ τῶν Θηβαίων ἱππεῖς, ἀπαντήσαντες ἀπέκτειναν αὐὖ- 

τῶν πλέον ἢ εἴκοσιν" 
᾿Αϑηναῖοι ἀπὸ τῶν ὁρίων ἤδη παρῆσαν, προσέβαλον πρὸς τὴν 

ἐπεὶ δὲ εἰσῆλθον ταῦτα πράξαντες καὶ οἵ 

ἀκρόπολιν. ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἐν τῇ ἀκροπόλει ὀλίγοι ὄντεβ; τήν τι 
τε προϑυμίαν τῶν προσιόντων ἁπάντων ἑώρων, καὶ τῶν κη- 

΄ ῷ ᾽ -» 
ρυγμάτων μεγάλων γιγνομένων τοῖς πρώτοις ἀναβᾶσιν, ἐκ τού- 

3 Γ τὶ 2 
τῶν φοβηϑέντες εἶπον ὅτι ἀπίοιεν ἂν, εἰ σφίσιν ἀσφάλειαν 

Ἁ » Ω’ 3 - “ὦ δ Ἁ ᾿, ,ὕ “Ι (νι 

μδτὰ τῶν ὁπλῶν ἀπιοῦσι διδοῖεν. οὗ δὲ ἀσμενοί τὲ ἔδοσαν ἃ 

ἥτουν, καὶ σπεισάμενοι καὶ ὅρκους ὀμόσαντες ἐπὶ τούτοις ἐξέ- 
, » - ᾽, 

πεμπον. ἐξιόντων μέντοι, ὅσους ἐπέγνωσαν τῶν ἐχϑρῶν ὄντας, 
5 - ς 3 

συλλαμβάνοντες ἀπέκτειναν. ἡσαν δέ τινες οἵ καὶ ὑπὸ ᾿49η- 
, »- 3 - ς - Ψ' 

ναίων τῶν ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐπιβοηϑησάντων ἐξεκλάπησαν καὶ 

4455 5ῖ6. ἴπ ψουΠδ!η155 τὰ ἄθη Αη- 
στο θηάθη σὶὶ ρου ηρ 8ῃ ΖΔ}! ΓΘ. 
ἀναβᾶ σιν --- πᾶπηοι. εἰς τὴν 

ἀκρύπολιν. Μαῃ Παί6 ργοββο Ρυοὶβθ8 

τῶν ὄπλων--- ρατινον αοηοιίν ; 
5. Ζὰ ΤΡ, 4, 185. 8 βἰπα ογυβθαίοία 
δ αθεπ ροιηθίηί, ἀἷθ ἰπ ἄδθη ὅβρηι- 
Πποῆθη δ] η 415 ϑ΄ΘρθβΖοίοηθη διι- 
Βεπᾶηρί ψάγθη. Ρ] πάγοι, ἀ6 βΘῃ]Ὸ 
Θοον. 84. 5. 598 ἃ. τοῖς δὲ ὄχλοις 
ὅπλα παρεῖχον αἵ στοαὶ πλήρεις 
οὖσαι παντοδαπῶν λαφύρων. 

9, δυοτῶν στρατῆγ ὧν --- ππνγοὶ 
νΟὴ ἄθη διποηίβομθη δίγαίθρθη; 8. 
8.0.9: 
ἀπεσταάλκεσαν --- 65 [ὉΠ] τν6- 

πἰρϑίθηβ δἷη οτί νυνὶ ἐβοήϑουν. 
10. Πλαταιάς -- 5. Ζζιι ὃ 15. 
1. ἔγνω σαν --- δρ]ιἄηρ!ρ ἀάνο 

ἰϑὶ ὀλίγοι ὄντες: 515 516 νγ ὨΡΠΑΠΠΊΘΠ, 

[Ὧν αἴθ δυβριθϑοίζί, ψϑίοῃθ αἰ Βατρ 

Ζαθ δὶ δβί ἴσοι ἀπ ρα ΝΣ 

ἐκ τούτων -- ἀἷε οἰπζοίπρη 6Ἰ16- 

ον 405 ψοτνγαουβαίζοβ Ζιιβαη) πΊΟη [Δ5- 

ϑΒ6η4. Μρ]. Κγτορ. Π|, ὃ, 9. 
12. τῶν ἐχθρῶν -- ἀἷε πἴομι 

2 661 Βρανίδ  Ἰβοηθη Βεβαίζιπρ, 50η- 
ἄθυὴ ζχὶ ἃ {ΠοΡδη!βομοη Ῥαγίθὶ ἀ6. 
Τγγαηηθη ροῃδνίθη. τη ἡδοῇ ἀοιὴ 
Τοάθ ἀδὺ Ἰοἰζίθγθῃ 510}. δα α16 Βαγρ' 
86 ΠΟ] οί Πιαί(θη. 
ἐξεπλάπησαν.-- παν θη] ἰπι- 

12 
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διεσώϑησαν. οὗ μέντοι Θηβαῖοι καὶ τοὺς παῖδας τῶν ἀποϑανόν- 
των. ὅσοις ἦσαν, λαβόντες ἀπέσφαξαν. 

ι. ΟΕΞ5ὀἰ[Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐπύϑοντο οἵ “ακεδαιμόνιοι, τὸν μὲν ἄρμο- 
στὴν τὸν ἐγκαταλιπόντα τὴν ἀκρόπολιν καὶ οὐκ ἀναμείναντα 
τὴν βοήϑειαν ἀπέκτειναν. φρουρὰν δὲ φαίνουσιν ἐπὶ τοὺς Θη- 
βαίους. καὶ ᾿“γησέίλαος μὲν λέγων ὅτι ὑπὲρ τετταράκοντα ἀφ᾽ 
ἥβης εἴη, καὶ ὥσπερ τοῖς ἄλλοις τοῖς τηλικούτοις οὐκέτι ἀνάγκη 
εἴη τῆς ἑαυτῶν ἔξω στρατεύεσϑαι, οὕτω δὴ καὶ βασιλεῦσι τὸν 
αὐτὸν νόμον ὄντα ἀπεδείκνυε. κἀκεῖνος μὲν δὴ λέγων ταῦτα 
οὐκ ἐστρατεύετο. οὐ μέντοι τούτου γε ἕνεκεν κατέμεινεν, ἀλλ᾽ 
εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ στρατηγοίη, λέξοιεν οἵ πολῖται ὡς ᾿4γησίλαος, 
ὅπως βοηϑήσειε τοῖς τυράννοις, πράγματα τῇ πόλει παρέχοι. 
εἴα οὖν αὐτοὺς βουλεύεσϑαι ὁποῖόν τι βούλοιντο περὶ τούτων. 

14 οἵ δ᾽ ἔφοροι διδασκόμενοι ὑπὸ τῶν μετὰ τὰς ἐν Θήβαις σφαγὰς 
ἐκπεπτωκότων, Κλεόμβροτον ἐκπέμπουσι, πρῶτον τότε ἡγού- 
μενον, μάλα χειμῶνος ὄντος. τὴν μὲν οὖν δι᾽ Ἐλευϑερῶν ὁδὸν 
Χαβρίας ἔχων ᾿4ϑηναίων πελταστὰς ἐφύλαττεν" ὁ δὲ Κλεόμ- 
βροτος ἀνέβαινε κατὰ τὴν εἰς Πλαταιὰς φέρουσαν. προϊόντες δὲ 

οἵ πελτασταὶ περιτυγχάνουσιν ἐπὶ τῷ ἄκρῳ φυλάττουσι τοὶς ἐκ 
τοῦ ἀναγκαίου λελυμένοις, ὡς περὶ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα οὖσι. 
καὶ τούτους μὲν ἅπαντας, εἰ μή τις ἐξέφυγεν, οἵ πελτασταὶ ἀπέ- 
κτειναν᾽ αὐτὸς δὲ κατέβαινε πρὸς τὰς Πλαταιὰς, ἔτι φιλίας 

ἸῸΝ 6 Θ᾽ Θ ΡΥ ΟΝ {.. ΑΔΑΡ, ΙΝ, 1, νὰν ΠΠππὶ νῸὴ νίθΙθιι ραγ Δ Π 6 ἐἰον- 
ΤΊ. οἱ στρατηγοὶ ἀφῃροῦντο, οἵ δ᾽ 5610 6 Ψουνν αν" σοιηδ ἢ νγονάοη. 5,8, 16. 
ἐπείϑοντο, πλὴν εἴ τίς τι ἔκλεψεν, εἴα --τούτων --- ἃ. ἢ. δΥ'΄ ΠΔΠΠῚ 
ΤΠῸΚ. ΠΕ 8ῦ. τὸ μὲν αϑροισϑὲν 0} ἂἃπ ἄθη υνοϊίθυοη. ΒοΡα πῃ ρ ἢ 
τοῦ στρατεύματος ἐς τὸ κοινὸν οὐ Κοίποη ΤΊΠΙ], 
πολὺ ἐγένετο, τὸ δὲ διακλαπὲν πολύ. 14. Κλεόμβροτον --- ἄδπ Βιὰ- 
ΡΙαίαγοι, ΝΙΚίαβ. 27. πολλοὶ διεκλα- Οἀον πη ΝΔΟΙ ΟΡ ου 5. γουβίουθ Πα 
πησὰαν ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν. Δα]. ΚῦὔπϊρβΒ. ΑρΟΒΙΡΟ] 8, 
ον 1014. 20... ῬοΥΚΙς, 20, ΤΙμκγά. μάλα χειμῶνος ὄντος --- ὀ [ἢ] 

, 110. Δπΐδησο (65 4. 878 ν. Οἢγ, --- ἢὰ8 
᾿18. τὸν μὲν ἄρμο στὴν -- ἀπέ- Αλνονθίαπι Βοῖπὶ δκ μος να 800} Οἢ 6 
Ἀτειναν --- Νδοῖι ΡΙαίΆ ΓΟ}. (6 ρθηΐο Αγμῖκοῖ, πῖθ ἢ, 4, 
ΞοΟΥ, 94 ὥ, 008 απιἰ Ὀιοάου. ἐξ ἰὰς 27 τοὶ ς λελυμέν ενῷ --- 8. 8 Β. 

πάνου. ἴθ ϑραγίαπου. νῸη (ἰδ ἀγοὶ ὡς περὶ -- 5. Ζὰ 2, 40. 
Πδυπηοβίοη, ἄθηθη εἶθ απ πηοῖα ἃη- Πλατανὰς «--ὠὐοδσιδα᾽ πααὶν Βα» 
νογίγαυ ΑΓ, Φνοὶ Ζὰπὶ Τοάθ νϑρυχ- ἰηραα 427 νυ. (ἢν. σοὴ ἀθῇ ΘρΑυ που ῃ 
{Π61}},,..ὄ 16 ῃ αὐ θη, χρϊδ ΘΙΏΘΙ, ΠΟΏΘη χϑηειδπὲ (Τιακγά. ΠῚ, 68) νανάθ πο} 

(ἰο!ἀβίνα το ΒοΙορὶ, τ ἄρῃ ΑμἰδΙ Κἰ βόθροι Ευϊθά θη νὰ ἄθη- 
τῆς ἑαυτῶν -- ἰτὸν Ηθ᾽ πὶ, ο]θθη ψίθαθν ΠοΡΡ 506} (Ραῦβαη. ΙΧ, 
εὖ εἰδὼς -- παρέχοι -- ϑόμοι 1, 4) ππὰ ἀἶδ ΡΙαἰἄον, νγϑίοπο ἴῃ ΑἸμ θη 

θοὶ ἀν {ΠηΠ|6 ΡΠ 6] πλπηρ0 σθσοη. ΡΠΪΠΠπ5. ΔΕ μάμμη. οο απο Παιίθη, ἀουὶ υνῖθ- 
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οὔσας. ἐπεὶ δὲ εἰς Θεσπιὰς ἀφίκετο. ἐκεῖθεν ὁρμηϑεὶς εἰς Κυ- 15 

νὸς κεφαλὰς οὔσας Θηβαίων ἐστρατοπεδεύσατο. μείνας. δὲ ἐκεῖ 

περὶ ἑκκαίδεκα ἡ ἡμέρας ἀπεχώρησε παλιν εἰς Θεσπιάς. κἀκεῖ μὲν 
ἁρμοστὴν “χατέλιπε Σφοδρίαν καὶ ἀπὸ τῶν συμμάχων τὸ τρί- 

τον μέρος ἑκάστων᾽ παρέδωκε δὲ αὐτῷ καὶ χρήματα ὅσα ἐτύγχα- 
νὲν οἴκοϑεν ἔχων, καὶ ἐκέλευσε ξενικὸν προσμισϑοῦσϑαι. καὶ 
ὁ μὲν Σιφοδρίας ταῦτ᾽ ἔπραττεν. ὁ δὲ Κλεόμβροτος ἀπῆγεν ἐπ᾽ 
οἴκου τὴν διὰ Κρεύσιος τοὺς μεϑ'᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ μάλα 
ἀποροῦντας πότερά ποτε πόλεμος πρὸς Θηβαίους ἢ εἰρήνη εἴη" 
ἤγαγε μὲν γὰρ εἰς τὴν τῶν Θηβαίων τὸ στράτευμα, ἀπῆλϑε δὲ 
ὡς ἐδύνατο ἐλάχιστα κακουργήσας. ἀπιόντι γε μὴν ἄνεμος αὐτῷ [Ἱ 
ἐξαίσιος ἐπεγένετο. ὃν καὶ οἰωνίζοντό τινὲς σημαίνειν πρὸ τῶν 
μελλόντων. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ ἄλλα βίαια ἐποίησεν, ἀτὰρ καὶ 
ὑπερβάλλοντος αὐτοῦ μετὰ τῆς στρατιᾶς ἐκ τῆς Κρεύσιος τὸ 
καϑῆκον ἐπὶ ϑάλατταν ὕρος πολλοὺς μὲν ὄνους κατεκρήμνισεν 
αὐτοῖς σκεύεσι, πάμπολλα δὲ ὅπλα ἀφαρπασϑέντα ἐξέπνευσεν 
εἰς τὴν ϑάλατταν. τέλος δὲ πολλοὶ οὐ δυνάμενοι σὺν τοῖς ὅπλοις 18 
πορεύεσϑαι, ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν τοῦ ἄκρου κατέλιπον λίϑων ἐμ- 
πλήσαντες ὑπτίας τὰς ἀσπίδας. καὶ τότε μὲν τῆς Μεγαρικῆς ἐν 
Αἰγοσϑένοις ἐδείπνησαν ὡς ἐδύναντο" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐλϑόν- 
τες ἐκομίσαντο τὰ ὅπλα. καὶ ἐκ τούτου οἴκαδε ἤδη ἕκαστοι ἀπῇε- 
σαν ἀφῆκε γὰρ αὐτοὺς ὁ Κλεόμβροτος. 

Οἱ μὲν οὖν ᾿4ϑηναῖοι ὁρῶντες τὴν τῶν “ακεδαιμονίων ῥώ- 
μην καὶ ὅτι πόλεμος ἐν Κορίνϑῳ οὐκέτι ἦν, ἀλλ᾽ ἤδη παριόντες 
τὴν ᾿Δττικὴν οἵ “ακεδαιμόνιοι εἰς τὰς Θήβας ἐνέβαλλον, οὕτως 
ἐφοβοῦντο ὥστε καὶ τὼ δύο στρατηγὼ, ὦ συνηπιστάσϑην τὴν 
τοῦ Μέλωνος ἐπὶ τοὺς περὶ Πεοντιάδην ἐπανάστασιν, κρίναν- 

ἄθν δηροβίθαθιί δεῖ: ἀθὺ Ζεῖΐ νὰν Αγγΐαῃ, ΑΠΔΡ, ΥΠΙ, 22, ὅ . τοῦτό τε οὖν 
ΡΙαίαθαθ σἂπζ γοὴ (θη ϑ'ραυίδηθυη 8})- 
πᾶπροὶρ σθνογάθι. ὙρῚ[, Ιβοκν, ΡῬ]ἰδίο. 
49 "δ 

15. Κυνὸς κεφαλαέ--- οἷπ "δο- 
ἰἰβοθον ΕἼ ΟΘη., πἰοῃν χὰ γον 56] 
τη ἀθὴ θοαπηΐθη {{|6558]}150 60 
ΘΘΒΙΔΟΒ ΓΕ] ἃ Θ᾽ οἰ σμθὴ ΝΑΠΊΘΗΒ. 

16. καὶ μᾶλα ---ἰϑ...2, ΝΠ’ 4: 
ποτὲ --- ΖῸΥ Ν εὐβιᾶνκαηρ; ἀεβ ": 

σουγουίθβ πότερα: Ὧ: ἀθπη. 
77. σημαίνειν πρὸ τῶν μ.λ- 

λόντων --οκεΑἷη Ψονποίομοη 465- 
ΒΘ ΟΡ θη, 85 9 Θ5 ΟΠ ΘΠ 6 ψιτα, 

αὐτῷ πρὸ τῶν μελλόντῶν σημῆναι. 
ἀτάρ π᾿ Βν 2. 9, 17. 
τὸ καϑῆκον -- ὄρος --- οἷη 

Αὐβ| δ 6 Ἰεὶ Κιιμάτγοη. 
αὐτοῖς σκεύεσι --- 58 τὴ πη 4 6 ΠῚ 

αορἄοκ. 5. τὰ 1, 2, 12, 
18. ὑπτίας --- νοη ΒοΠ! θη. Δ πῸ 

θ61 Τυκγα. ὙΠ], 82, Αὐἰϑίορη. Ἀοῃδτη. 
88. Τ,γ518ι. 186. 

19. ἐν Κορέν ϑ'ῳ --- τσγὶθ 15. ΖΠΠῚ 
ΑΡΒΟΠ 55 465 Απίδι κι ἀἰβοῆθη ΕὙϊ6- 
465. 

τὼ δύο στρατηγώῶ -- νρ]. 89. 
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τὲς τὸν μὲν ἀπέχτειναν, τὸν δὲ, ἐπεὶ οὐχ ὑπέμεινεν, ἐφυγά- 
δευσαν. 

Οἱ δ᾽ αὖ Θηβαῖοι καὶ αὐτοὶ φοβούμενοι, εἰ μηϑδένες ἄλλοι 

ἢ αὐτοὶ πολεμήσοιεν τοῖς “ακεδαιμονίοις, τοιόνδε ξὑρίσκουσι 
μηχάνημα. πείϑουσι τὸν ἐν ταῖς Θεσπιαῖς ἁρμοστὴν Σφοδρίαν, 
χρήματα δόντες, ὡς ὑπωπτεύετο, ἐμβαλεῖν εἰς τὴν ᾿Αττικὴν, 
ἵν᾿ ἐκπολεμήσειε τοὺς ᾿“ϑηναίους πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους. 

κἀκεῖνος πειϑόμενος αὐτοῖς, προσποιησάμενος τὸν Πειραιᾶ 
καταλήψεσθαι, ὅτι δὴ ἀπύλωτος ἦν; ἦγεν ἐκ τῶν Θεσπιῶν πρωὶ 
δειπνήσαντας τοὺς στρατιώτας, φάσκων πρὸ ἡμέρας κατανύ- 

21 σειν εἰς τὸν Πειραιᾶ. Θριᾶσι δ᾽ αὐτῷ ἡμέρα ἐπεγένετο, καὶ 
οὐδὲν ἐντεῦϑεν ἐποίησεν ὥστε λαϑεῖν, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἀπετράπετο, 
βοσκήματα διήρπασε καὶ οἰκίας ἐπόρϑησε. τῶν δὲ ἐντυχόντων 
τινὲς τῆς νυκτὸς φεύγοντες εἰς τὸ ἄστυ ἀπήγγελλον τοῖθ ̓ ά4ϑη- 

ναίοις ὅτι στράτευμα πάμπολυ προσίοι. οὗ μὲν δὴ ταχὺ ὁπλισά- 
5 μένοι καὶ ἱππεῖς καὶ ὁπλῖται ἐν φυλακῇ τῆς πόλεως ἦσαν. τῶν 

ὃὲ Ζακεδαιμονίων καὶ πρέσβεις ἐτύγχανον ᾿4ϑήνησιν ὄντες 
παρὰ Καλλίᾳ τῷ προξένῳ Ἐτυμοκλῆς τε καὶ ᾿Δριστόλοχος καὶ 
[Ὥχυλλος᾽ οὖς οἵ ᾿“ϑηναῖοι, ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα ἠγγέλϑη, συλλα- 
βόντες ἐφύλαττον. ὡς καὶ τούτους συνεπιβουλεύοντας. οἵ δὲ ἐκ- 

πεπληγμένοι τὲ ἦσαν τῷ πράγματι καὶ ἀπελογοῦντο ὡς οὐκ ἄν 
ποτε οὕτω μωροὶ ἦσαν ὡς εἰ ἤδεσαν καταλαμβανόμενον τὸν 
Πειραιᾶ, ἐν τῷ ἄστει ἂν ὑποχειρίους αὑτοὺς παρεῖχον. καὶ 

υ" ταῦτα παρὰ τῷ προξένῳ, οὗ τάχιστ᾽ ἂν εὑρέϑησαν. ἔτι δ᾽ ἔλε- 

20 

20. εἰμηδὲν ες --- 65 τηδοθίοα πἰο- 
πιὰπη ἃ πη θυβ5. 815 516 416 Πα κο ἄγη ΠΐοΡ 
με κἄιπηρίοη, 16 Αὐβάγοϊκο ἄἀθν ΕἜγοΙΙ 
ΠΑ] ἢ Ζιινγ ΘΊ]6 ἢ εἶ πὰ εἰ μή 5ίαιι μὴ 
αηὰ μὴ οὐ ΠΔῸ ἢ, βίῃ, ΚυτΟΡ. Δ 
17. δ᾽ δὲ ἴσως ἄν τινὲς ὑμὼν “φοβη- 
ϑεῖεν, εἰ δεήσει πόρρω τῆς ἑαυτῶν 
φρουρεῖν. 

δ ̓ κπολεμήσειε.-- να οη ἀθίο, 
οίαιι ἐκπολεμώσειξ. Ὦϊ6 βου! οἴογιο 
ΕΥ̓ πὶ ἰδέ ἀπ γο ἢ 5 Ζοαρη 55. 465 Πὰν- 
ΡΟΙΚΡαιοη. ροοβίοπονι, Υρ]. ΤΊΚ, ὙΠ, 
57) 1} 
ἀπύλω τος -- 16 γοὴ Κοόποὴ οὐ- 

ποιθῦῖο Βο[οβιϊραηρ νὰν ἀθιηδο! ἀπ 
ἄἀον δ βοῖιο ἀπ νοΠ!διἅ πα ρ᾽ Θ᾽ Θ]16|}6η. 
κατανύσειν --- ηϊΐ υρᾶηιηρ 

νοῦ τὴν ὃδόν, νγν6 10 1165. 510} ὶ 40 μἰη- 
Ζιροίαρι ἤπάοι, 50 Υἱ6} αἰ8: ἀδ ἢ ῖὴ 

ΒΘΙα πη ρ 6 πη. [Ιἢ ἀθύβοίθθη Βοάδθαίαηρ, 
ΝΠ, 1, 1ὅ; διανύτειν Πίοδον. ΧΥῚ, 
68; περαίνει Ὑ{χ.2.,.ἢ; διατελεῖν 
ΑΠΔΡ, ὅ, 8. Βεῖδα: ΥὟΙ, 13θ.. 140. 

ὉΠ ς δα, ΤΣ - Οεἰβαάνθυρ. νυνῖθ 
Αϑήνησι, Πλαταιᾶσι. Τιμινῖα ἰδὲ 
οἷἢ δἰ 5 Ποὺ ΘΠ 5. ἀπνν οὶ ΕἸ Θιιβὶβ. 
ὥστε λαϑεῖν - 5. χὰ ΥἹἸ, ὃ, 4. 
ἐν φυλακῇ τῆς πόλεως ἦσαν 

-- 5ϊῖ6 πἰθι θυ δον. ἔδν ἀϊὸ 
διδάι. Υ6Ι. Ογπθρ. θ, 12. τὸν μὲν 
ἀρκυωρὸν εἶναι ἐν φυλακῇ. 

22. ὡς -- παρεῖχον τ ὥστε. 
5. χὰ ΙΝ, 33, 

καὶ ἐλνας γεν --᾿.,σαπηὰ χζννᾶν. Μδιη 

ΡΙορι τἷν ἀἴοβοι ΝΥ ονίοα, ἀἶθ βίοι 
ἀπ ἀ(ἃ5 νου που θη ο. νοερά ΒΟ χίο- 
ἴ6 1}, τη ϑβίθ 5. οἷηο αν οΙ ρ᾽ ΔΙ οοηδβίγαο- 
ἰἰοη. δηζικηῦρίθη. Αηδῦ, 11, 4, 1. 
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γον ὡς εὔδηλον καὶ τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἔσοιτο ὅτι οὐδ᾽ ἡ πόλις τῶν 

“ακεδαιμονίων ταῦτα συνήδει. Σφοδρίαν γὰρ εὖ εἰδέναι ἔφα- 
σαν ὅτι ἀπολωλότα πεύσοιντο ὑπὸ τῆς πόλεως. κἀκεῖνοι μὲν 

κριϑέντες μηδὲν συνειδέναι ἀφείϑησαν. οἱ δ᾽ ἔφοροι ἀνεκάλε- 24 

σάν τὲ τὸν Σφοδρίαν καὶ ὑπῆγον ϑανάτου. ἐκεῖνος μέντοι φο- 
βούμενος οὐχ ὑπήκουσεν" ὕμως δὲ καίπερ οὐχ ὑπακούων εἰς 
τὴν κρίσιν ἀπέφυγε. καὶ πολλοῖς ἔδοξεν αὕτη δὴ ἀδικώτατα ἐν 
“ακεδαίμονι ἡ ἡ δίκη κριϑῆναι. ἐγένετο δὲ τοῦτο τὸ αἴτιον. 

Ἦν υἱὸς τῷ Αἰμοθρᾶν ἡλικίαν τε ἔχων τὴν ἄρτι ἐκ παίδων. 55 

Κλεώνυμος ὄνομα, καὶ ἅμα κάλλιστός τε καὶ εὐδοκιμώτατος τῶν 

ἡλίκων. τούτου δὲ ἐρῶν ἐτύγχανεν ᾿Αρχίδαμος ὁ ̓ ᾽4γησιλάου. 
οὗ μὲν οὖν τοῦ Κλεομβρότου φίλοι, ἅτε ἑταῖροι ὄντες τῷ Σφο- 
δρίᾳ, ἀπολυτικῶς αὐτοῦ εἶχον, τὸν δέγε᾽ 4γησίλαον καὶ τοὺς ἐκεί- 
νου φέλους ἐφοβοῦντο, καὶ τοὺς διὰ μέσου δέ" δεινὰ γὰρ ἐδό- 
κει πεποιηκέναι. ἐκ τούτου δὲ ὁ μὲν Σρφοδρίας εἶπε πρὸς τὸν "6 
Κλεώνυμον, Ἔξεστί σοι, ὦ υἱδ, σῶσαι τὸν πατέρα, δεηϑέντι 
᾿ἀρχιδάμου εὐμενῆ ᾿4γησίλαον ἐμοὶ εἰς τὴν κρίσιν παρασχεῖν. 
ὁ δὲ ἀκούσας ἐτόλμησεν ἐλϑεῖν πρὸς τὸν ᾿Αρχίδαμον, καὶ ἐδεῖτο 

»Ὥ" 3 " »Ὃ-Ό΄ Ἁ ’ ς ’ 3 ’ὔ 9 Χ : 

“αρὐμλμ ἈΡΡΘΎΡΟΙΙ ποτ θο8 γ δ θάναᾳες Ο μξεντου ρχίδαμος ἰδῶν 27 

μὲν τὸν Κλεώνυμον κλαοντὰα συνεδακρυὲ παρεστηκως᾽ ἀκου- 
τὰν Ξ: , “", 4 σας δὲ δεομένου. ἀπεκρίνατο, ΄4λλ, ὦ Κλεώνυμε, ἴσϑι μὲν ὅτι 

Ἁ -»" » ᾿ν. 2 

ἐγὼ τῷ ἐμῷ πατρὶ οὐδ᾽ ἀντιβλέπειν δύναμαι. ἀλλὰ κἂν τι βού- 
΄ » - ὅ » 

λῶμαι διαπράξασϑαι ἐν τῇ πόλει, πάντων μᾶλλον ἢ τοῦ πατρὸς 
[2 -" ’ 

δέομαι" ὅμως δ᾽. ἐπεὶ σὺ κελεύεις, νόμιζε πᾶσαν μὲ προϑυ- 
, - “4 Φ » [4 Ἁ -"Ὁ᾽ 

μίαν ἕξειν ταῦτα σοι πραχϑῆναι. καὶ τότε μὲν δὴ ἐκ τοῦ φιδι- 28 

Μένωνα δὲ οὐκ ἐζήτει καὶ ταῦτα 
παρ᾽ ᾿Δριαίου ὦν. γΕ]. Ι, 4, 12. 

28. ει}. εὖ εἰδέναι ἔφασαν ὅτι 
πεύσοιντο Σφοδρίαν ἀπολωλότα. 

24. εἰς τὴν πρίσιν -- θρ6} 
Ὧε5 δῖιι5 ὑπακούειν κι πρῃτηθπάθη Β6- 
σου β: 510 ἢ. 8061} 6 η. 
ἀπέφυγε --- ψυτάο [τοὶρ6- 

ΒΡΓΟΟΘΠ6Π. 
25. ἡλικίαν -- τὴν ἄρτι ἐκ 

παίδων ---- 485 ΑἸίον, γγχὸο ΘΓ ΘΌΘἢ 8115 
ἀθη Κπαθθη]δἤγθη βοίγοίοι ΔΓ. 
ὁπολυτικῶς -- εἶχον --- ν ἃ- 

γθηρθηθί συ πὴ ΓΟ σι 5 ρΡ ΘΟ ἢ 6ἢ, 
Ποῦ (ἰδποιϊν 468. Οήθοίβ. βίθΐ γθρο}- 
τηᾶβϑίβ᾽ ἢ8 0} 4θη Αἀ)θοίίνοπ δα ἐικός. 
ΝΠ, 1, 18. ἀναχωροῦντες δὲ ἐκεῖϑεν 

μάλα πάντων ὑπεροπτικῶς τῶν ἐναν- 
τίων. ΥΡῚ. ἀπ0}} ΡΙαἰάγο ἢ. ΟἸσογ,. 90, συμ- 
βατικῶς ἔχειν. Ῥεϊορ. 1ὅ. ἀποστατι- 
κῶς ἔχειν. 
τοὺς διὰ μέσου -- ἀἷθ ψ6ᾶθγ᾽ Ζὰ 

ἀν Ῥαγίθὶ 465 ϑρῃοανίαθ πΠοο ἢ Ζῃ 46. 
465 Αρϑβϑίίδοβ ρϑῃηδυίθη ; ἄθηη Ὥ8Ὸἢ 
ΡΙαϊατοῖι. Αρθ8, 25, νὰν ϑρῃοαγιαβ ἐκ 
τῶν διαφόρων τοῦ 'Ἵγησιλάου. γβ]. 
Τηυκγά. ΨΠΙ, 75. ὑπὸ τῶν διὰ μέ- 
σον κωλυϑέντες. 

2. πᾶσαν μὲ προϑυμίαν 
ἕξειν. - 5516} πη 6 ἀϊηρ τ ΐ οἷ 
"6 η1 ἃ "6 ἢ νον 6. ΡΙ]αίο Ρνοίδρ;. ἊΝ 
9527} εἰ πᾶσαν προϑυμίαν καὶ ἄφϑο. 
νίανεΐἴχομεν ἀλλήλους διδάσκειν. 

28, φιδίτιον --- ὉοΥ Οτὶ ψὸ αἷθ 
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τίου εἰς τὸν οἶκον ἐλϑὼν ἀνεπαύετο᾽ τοῦ δ᾽ ὄὕρϑρου ἀναστὰς 
ἐφύλαττε μὴ λάϑοι αὐτὸν ὁ πατὴρ ἐξελϑών. ἐπεὶ δὲ εἶδεν αὐτὸν 
ἐξιόντα, πρῶτον μὲν. εἴ τις τῶν πολιτῶν παρῆν, παρέει τού- 
τους διαλέγεσϑαι αὐτῷ. ἔπειτα δ᾽. εἴ τις ξένος, ἔπειτα δὲ καὶ 
τῶν ϑεραπόντων τῷ δεομένῳ παρεχώρει. τέλος δ᾽, ἐπεὶ ἀπὸ 
τοῦ Εὐρῶτα ἀπιὼν ὁ ̓ Αγησίλαος εἰσηλθεν οἴκαδε. ἀπιὼν ὥχετο 

29 οὐδὲ προσελϑών. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ δὲ ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησεν. ὁ 
δ᾽ ᾿“γησίλαος ὑπώπτευε μὲν ὧν ἕνεκεν ἐφοίτα, οὐδὲν μέντοι 
ἠρώτα, ἀλλ᾽ εἴα αὐτόν. ὁ δ᾽ αὖ ᾿Αρχίδαμος ἐπεϑύμει μὲν, ὧσ- 
περ εἰχὸς. ὁρᾶν τὸν Κλεώνυμον" ὕπως μέντοι ἔλϑοι πρὸς αὐτὸν 

μὴ διειλεγμένος τῷ πατρὶ περὶ ὧν ἐκεῖνος ἐδεήϑη οὐκ εἶχεν. 

οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Σφοδρίαν οὐχ ὁρῶντες τὸν ᾿Αρχίδαμον ἰόντα, 
προόσϑεν δὲ ϑαμίξζοντα, ἐν παντὶ ἦσαν μὴ λελοιδορημένος ὑπ᾽ 

ο᾽γησιλάου εἴη. τέλος μέντοι ὁ ̓“ρχίδαμος ἐτόλμησε προσελϑεῖν 
καὶ εἰπεῖν, ἾΩ, πάτερ, Κλεώνυμός με κελεύει σου δεηϑῆναι σῶ- 
σαί οἱ τὸν πατέρα᾽ καὶ ἐγὼ ταῦτά σου δέομαι, εἰ δυνατόν. ὃ δ᾽ 
ἀπεχρίνατο, ᾿Α4λλὰ σοὶ μὲν ἔγωγε συγγνώμην ἔχω αὐτὸς μέντοι 
ὅπως ἂν συγγνώμης τύχοιμι παρὰ τῆς πόλεως ἄνδρα μὴ κατα- 
γιγνώσκων ἀδικεῖν οἷς ἐχρηματίσατο ἐπὶ κακῷ τῆς ἱπόλεως οὐχ 
ὁρῶ. ὁ δὲ τότε μὲν πρὸς ταῦτα οὐδὲν εἶπεν, ἀλλ᾽ ἡττηϑεὶς τοῦ 
δικαίου ἀπῆλϑεν. ὕστερον δὲ ἢ αὐτὸς νοήσας ἢ διδαχϑεὶς ὑπό 

91 

δογηοῖβ μα ΠΟΘ ΜΑΙ Ζοϊίθη ἀν ϑραν- 
ἰὰηθὺ θη! θη ψανάθη, ἤδβρ. 1 ἀοοά, 
38, ὅ. Απὸ ἀϊθ Μα]]ζοϊίθη. 586]})5ὲ 
Πἰθββθη φιδίτια. ΡΙαίατο].. Τγκανρ:. 12), 

πρῶτον μέν ἃ. ἄθπι [Ὁ]- 
ϑϑηάθη ρθη ΠΘΥνΟΥ, (55 6, ψγὰ5 
ΧΘηορ ΟΝ. πἴοῃς ἀπβανί οι! 10} βαρῚὶ, 
ἄθπὶ Ναίον δα Βοη γι ἀηα ΤῊ ΓοΙρΊ. 

παρέεν͵ --- ΒΥ Ποηγ πὶ θη [Ὁ] 6ὴ- 
ἄεοη παρεχώρει: οὐ [1655 1} 6} Ν 
ΟΝ, 

29, ἐόντα --- 8. σὰ ΙΝ, 8, ὅ. 
ϑαμέίξοντα --- 5 Ραγιοῖρ. Ρνδο- 

56η15, ψ ] 65 δὴ ππᾷ [ν᾿ 510}. Ππ Ὶ 
ἀϊ6 Πάπον ἀον Ἠδηά!αηρ οἴπο 26 106- 
βιϊπληλπηρ ΒΘ ΖΘΙ ΟΠ οἱ, ΤΠ ἄπροἢ ἄθὴ 
7512 νὴ πρόσϑεν οἄθν πρότερον 
ἄοη Βορυ ον Νουραηρθη οὶ πηΔ 
ἀδάπγο ππν ΒΟ Ποῖ αν ἄθη ἀθν νν να 
ὁπάπηρ ἀον ἢδηά]αηρ. ΝΡ]. ΝΠ, 
ὁ. κρατουμένους πρόσϑεν. "δὰ βέξο 
ἍΝ 0 δ... τ, τὸῦ προόσϑεν τολμῶντες. 

ΤΙΙΚΥυ,1, 42. τῆς ὑπαρχούσης πρό- 
τερον ὑποψίας. 

ἐν παντὶ ἦσαν --- χαγτοὴ ἰὴ 
ΘΡΟΒΒ6Γ ΒοΒοΥβ ἢ 188, ΜΕΟΙν ἶδ, 
εἰς πᾶν ἀφίκετο, βασιλεύς. ῬΙαιο 
(ἰἀβίμη. δ. 194 ἃ εὖ καὶ μάλ᾽ ἂν φο- 
βοῖο καὶ ἐν παντὶ εἴης. ΑἸΟΝ ἴῃ ἄδι 
Βοάρδαίαηρ: ἴῃ ἀπββουβίονυ αἴ ῃν βοίῃ, 
Πομλοϑά!. β68. Κοποη 18, εἰς πᾶν 
ἐλϑὼν διὰ τὴν ὕβριν καὶ τὴν ἀσέλ- 
γειαν τὴν τούτων. Ἐπ ἰδὲ »ΟῊ] ἀαβοὶ 
οἷῃ (δηοιὶν σὰ ἀθηκθη ννὶθ θνοά. ὙΠ], 
118. εἰς πᾶν κακοῦ ἀπικέατο. ΤΊΝΙτ, 
ΨΕ 7 δ0ι οἵ ᾿ϑηναῖοι ἐν παντὶ δὴ 
ἀϑυμίας ἦσαν. Ραυβᾶη, ὙΠ, 12, 8. 
ἀφικνεῖτο ἐς πᾶν ὃ Μεναλκίδας 
κινδύνου. 

80. ἀδικεῖν οἷς ἐχρηματί- 
σατο --- ἀδικεῖν τούτοις οἷς: ἀ855 
ΟΡ ἀαυῖη οἷ ΠΠηγθο θορδηροη Πδί, 
γγΟΥ ἢ ΘΥ σι ΝΘΙΠΠοἷ! 465 δίδδίοβ 
[ν᾿ 510}. Δ ον Π61} βαοῆίο, ͵ 
81. ἡττηϑεὶς τοῦ δικαίου --- 
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3 ᾿ ᾽ δι, Ν 5 , ΄ 
του εἶπεν ἐλθὼν. ᾿᾽41λ᾽ ὅτι μὲν, ὦ πάτερ, εἰ μηδὲν ἠδίκει 

ὕ 9 2 δ “τ “ -“᾿ 

Σφοδρίας, ἀπέλυσας ἂν αὐτὸν οἶδα" νῦν δὲ, εἰ ἠδίκηκέ τι, 
»Ἕ , ς Ἁ - ιν 5 »-»"ὝἫ 

ἡμῶν ἕνεκα συγγνώμης ὑπὸ σοῦ τυχέτω. ὁ δὲ εἶπεν, Οὐχοῦν 
Ὶ͵ , ν ὡνευδι, ἰδὲ 6. : χ 7) ς κ ᾿ -- 
ἂν μέλλῃ καλὰ ταῦϑ' ημῖν εἶναι. ουτῶς ἔσται. ὁ μὲν δὴ ταῦτα 

Ἣ 3 , 

ἀκούσας μάλα δύσελπις ὧν ἀπῇξει. 
, “ 53 ς . 53 ᾿ 

τις διαλεγόμενος ᾿Ετυμοκλεῖ εἶπεν, Ὑμεῖς μὲν, οἶμαι, ἔφη, 
᾿ ᾿ Σ ᾽ Ξ νι 
πάντες οἵ ᾿4γησιλάου φίλοι ἀποκτενεῖτε τὸν Σφοδρίαν. καὶ ὁ 

ν :} Ἵ τὴν ἀν 7) 

᾿Ετυμοκλῆς, Μὰ Δία οὐκ ἄρα ταῦτ᾽, ἔφη; ποιήσομεν ᾿᾽Ζγησι- 
, πὰ) ν , ὅν ἢ 

λάῳ, ἐπεὶ ἐκεῖνός γε πρὸς πάντας οσοις διείλεκται ταὐτὰ λέγει, 
μὴ ἀδικεῖν μὲν Σφοδρίαν ἀδύνατον εἶναι" ὅστις μέντοι παῖς τὲ 

, ἂν ν᾿ » ὧν καὶ παιδίσκος καὶ ἡβῶν πάντα τὰ καλὰ ποιῶν διετέλεσε, χα- 
5 - ,ὕ 3 Ἂ 

λεπὸν εἶναι τοιοῦτον ἄνδρα ἀποκχτιννύναν᾽ τὴν γὰρ Σπάρτην 
- δ 3, 2 » 

τοιούτων δεῖσθαι στρατιωτῶν. ὁ οὖν ἀκούσας ταῦτα ἀπήγγειλε 
τῷ Κλεωνύμῳ. ὁ δ᾽ ἡσϑεὶς, εὐϑὺς ἐλϑὼν πρὸς τὸν ᾿Φρχέδαμον 

εἶπεν, Ὅτι μὲν ἡμῶν ἐπιμελεῖ ἤδη ἴσμεν" εὖ δ᾽ ἐπίστω. ᾿Ἵρχί- 

δαμε, ὅτι καὶ ἡμεῖς πειρασόμεϑα ἐπιμελεῖσϑαι ὡς μήποτε σὺ 
ΠΝ Ἢ ἢ Ὁ ’ὕ ,ὕ ὙΝΔ, Α 2 3 “ 3 Α Ἁ 

ἐπὶ τῇ ἡμετέρα φιλίᾳ αἰσχυνϑῃς. καὶ οὐκ ἐψευσατο, ἀλλα καὶ 

ξῶν ἅπαντ᾽ ἐποίει ὅσα καλὰ ἐν τῇ Σπάρτῃ, καὶ ἐν “εύκτροις 
-᾿ Χ ᾿ »Ὕ 

πρὸ τοῦ βασιλέως μαχόμενος σὺν Ζ)είνωνι τῷ πολεμάρχῳ τρὶς 
πεσὼν πρῶτος τῶν πολιτῶν ἐν μέσοις τοῖς πολεμίοις ἀπέϑανε. 

Ἴ 9 

καὶ ἠνίασε μὲν εἰς τὰ ἔσχατα ᾿Αρχίδαμον, ὡς δ᾽ ὑπέσχετο, οὐ 
’ 2 ) » 2 4 ῇ ἂ ᾿Ὶ ΄ 

κατηχυνεν, ἄλλα μᾶλλον ἑἐχοόμησε. τοιουτῷ μὲν δὴ τροπῷ 

Σφοδρίας ἀπέφυγε. 
Τῶν μέντοι ᾿4“ϑηναίων οἱ βοιωτιάξοντες ἐδίδασκον τὸν δῆ- 

μον ὡς οἱ “ακεδαιμόνιοι οὐχ ὅπως τιμωρήσαιντο, ἀλλὰ καὶ 
Εν Α ,ὕ “4 5 ΄ ὟΣ, 5 , Α 
ἐπαινέσειαν τὸν Σφοδρίαν, οτι ἐπεβουλευσε ταῖς ἄϑηναις. καὶ 

ἐκ τούτου οἱ ̓ '4ϑηναῖοι ἐπύλωσαν τε τὸν Πειραιᾶ, ναῦς τε ἐναυ- 

πο 5 σοροπ ἀϊ ἀΘΥ ο  ἐϊρ] οἷν 
οἰ ἢ Ζιν θη ἀθῃ. 1 δίδπαο. ἡ} Ζι 

28. ἐν οἷς καὶ Κλεώνυμόν φασι, τὸν 
“Σφοδρίου τὸν καλὸν τρὶς πεσόντα 

Ὁ Ὁ. 
᾿ἠδίκει - πὶ ΡΙΙΒαπΔΙ ρον 6δι- 

Βοἀευίϊαηρ᾽. 5. Ζὰ [, 7, 20. 
ὑπὸ σοῦ -- ΚΥΟΡ. ΓΘ 10: δη 

ἄλλων αἰδοῦς τεύξῃ (σπηπιεπι, ἸΤΘ: 
10. ἐπιμελείας τεύξομαι ὑ ὑπ᾽ ἀνθρώ: 
πων. ΚΥπρρ. ΤΡῊΕ ἐκ τ νυ ἔτυχε 
τιμωρίας ὑπὸ θεῶν. 

82. ᾿Ετυμοκλεῖ --- 5. 8 22. 
τὰ καλά --'.5. τὰ 8, 9. 
88. ἐν ΑΔ εύκτροι ς- “5. ΥΙ, 4,14. 
τρὶς πεσών --- ΡΙ]ίατο ἢ}. Αρ65. 

πρὸ τοῦ βασιλέως καὶ τοσαυτάκις 
ἐξαναστάντα καὶ μαχόμενον τοῖς Θη- 
βαίοις ἀποϑανεῖν. 

εἰς τὰ ἔσχατα --- αὐ ϑϑογο - 
ἀθπι}1 6}. Β68ρ. Μμδο. 1,.2 τοῦτον 
καὶ ϑαυμάξω καὶ εἰς τὰ ἔσχατα μά- 
λα σοφὸν ἡγοῦμαι. 

94. οὐχ ὅπως -- 5. χὰ !]Π,4, 14. 
καὶ ἐκ τούτου γοη ἄϊοϑοῦ 

26 ἂηῃ ᾿αρίπηί αἴθ Βιἀπηρσ οἰποὺ 
ΠΘαΘη 8{Π 6 Π]50 6 Βιυιπδοθροποββθη- 
Βομαῦ. Ὀιοάοι, ΧΥ͂, 28 Κ᾽, 

τῶν δὲ τοῦ Σφοδρία φίλων 32 

98 

94 
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8ῦ πηγοῦντο, τοῖς τὲ Βοιωτοῖς πάσῃ προϑυμίέᾳ ἐβοήϑουν. οἵ δ᾽ αὖ 

“ακεδαιμόνιοι φρουράν τε ἔφηναν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους. καὶ τὸν 

᾿4γησίλαον νομίσαντες φρονιμώτερον ἂν σφίσι τοῦ Κλεομβρό- 
του ἡγεῖσϑαι, ἐδέοντο αὐτοῦ ἄγειν τὴν στρατιάν. ὁ δὲ εἰπὼν 
ὅτι οὐδὲν ἂν ὃ τῇ πόλει δοκοέη ἀντειπεῖν παρεσκευάξετο εἰς τὴν 

80 ἔξοδον. γιγνώσκων δ᾽ ὅτι εἰ μή τις προκαταλήψοιτο τὸν Κιϑαι- 
ρῶνα, οὐ ῥάδιον ἔσται εἰς τὰς Θήβας ἐμβαλεῖν, μαϑὼν πολε- 
μοῦντας τοὺς Κλειτορίους τοῖς Ὀρχομενίοις καὶ ξενικὸν τρέ- 

φοντας, ἐκοινολογήσατο αὐτοῖς. ὅπως γένοιτο τὸ ξενικὸν αὐτῷ, 
87 εἴ τι δεηϑείη. ἐπεὶ δὲ τὰ διαβατήρια ἐγένετο, πέμψας. πρὶν ἐν 

Τεγέᾳ αὐτὸς εἶναι. πρὸς τὸν ἄρχοντα τῶν παρὰ τοῖς Κλειτο- 
ρέοις ξένων. καὶ μισϑὸν δοὺς μηνὸς, ἐκέλευσε προκαταλαβεῖν 
αὐτοὺς τὸν Κιϑαιρῶνα. τοῖς δ᾽ Ὀρχομενίοις εἶπεν. ἕως στρα- 
τεία εἴη, παύσασϑαι τοῦ πολέμου" εἰ δέ τις πόλις στρατιᾶς οὔ- 
σης ἔξω ἐπὶ πόλιν στρατεύσοι, ἐπὶ ταύτην ἔφη πρῶτον ἰέναι 

88 χατὰ τὸ δόγμα τῶν συμμάχων. ἐπεὶ δὲ ὑπερέβαλε τὸν Κιϑαι- 
ρῶνα, ἐλϑὼν εἰς Θεσπιὰς ἐκεῖϑεν ὁρμηϑεὶς ἤει ἐπὶ τὴν τῶν 
Θηβαίων χώραν. “εὑρὼν δὲ ἀποτεταφρευμένον τε καὶ ἀπεσταῦύ- 
ρωμένον κύκλῳ τὸ πεδίον καὶ τὰ πλείστου ἄξια τῆς χώρας, 
στρατοπεδευόμενος ἄλλοτε ἄλλῃ καὶ μετ᾽ ἄριστον ἐξάγων ἐδήου. 
τῆς χώρας τὰ πρὸς ἑαυτοῦ τῶν σταυρωμάτων καὶ τῆς τάφρου. 
οἵ γὰρ πολέμιοι. ὅπου ἐπιφαίνοιτο ὁ ᾿Δγησίλαος., ἀντιπαρήξσαν 

80 αὐτῷ ἐντὸς τοῦ χαρακώματος ὡς ἀμυνούμενοι. καί ποτὲ ἀπο- 
χωροῦντος αὐτοῦ ἤδη τὴν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. οἵ τῶν Θηβαίων 
ἱππεῖς τέως ἀφανεῖς ὄντες ἐξαίφνης διὰ τῶν ὡδοποιημένων τοῦ 

χαρακώματος ἐξόδων ἐξελαύνουσι, καὶ οἷα δὴ ἀπιόντων πρὸς 

35, ὅτι --- ἀντειπεὲν --- ὅτι νοῦ 
. θην [ηΠ η1Πἰν ἀθὺ ἱπαϊνθοίθη ἤθάθ ἀϊθπὶ 
ΘΘη50 ψγνῖθ νον ἄθν πΠΑὈ Π ἀ ησΊ οη Ρ]60- 

μοι τὴν ἴυγγα, ἵνα ἐπὶ σοὶ πρῶτον 
ἕλκω αὐτήν. νοὶ]. νοῦ θ 9. 

Πδ 5.150} ΘΟ. 5ΒΘΥ 556). 85 Απάσιι- 
τς, ἀν θορὶηηθπάθη ἢ θάο. ΚΥρορ. 

Ἅ, Ιῦ. ἀκούω γὰρ ὅτι καὶ συν- 
Ρρρας τινας τῶν παίδων σοι γε- 
νέσϑαι αὐτοῦ. 8. ἀιοῖ χὰ Π|, 2, 2, 

80. Κλειτόριοι -- Ὀρχομέ- 
νιοι ----Φ- ἴῃ ΑΥκδάϊθη. 

37. πρῶτον --- ἴ)ὰ8 Δάνον βίθῃηι, 
νν } ἀον Β΄'ηη ἰδέ: εἐὰ8. ουβίθ, νγὰβ ΘΓ 
{ππιπ νγογάθ, νοῦ 6. βθῖη, βρορθη αἶθ88 
ϑίδαι σὰ φίθηθη, Εθθηβο ὙΠ], 1, 90, 
Οοπηπιρηί. Π|1]1, 18, ἄρῆσον τοίνυν 

98. τὰ---τῶν ἐραχ  σρρς 
ἀκδ νγ»αδὰβ διῖΐ ἀδγνὺ ἴηι Ζιι θ᾽ 6 "6 Πα 
ἀϑέοθη δ'οῖίο ἀν ΝΘ ΥΒΘἢ ἃ ἢ ΖΊΠ δ᾽ 
[ἃ 5. ον αἀθηθιὶν πη! πρὸς ἀϊοι σὺν 
Βοζοιοππὴρ (6. ΒΙομαι β:», 80 ἢ ἀοὺ ΠΪη 
οἰννὰβ Ποοὶ, νῖο 549. πρὸς ἕω ; ον ὅδηο- 
ιἰν σταυρωμάτων ἰϑί ΨΟ] ἀδπ) Ιοο  ] 6} 
Βορη τὰ πρὸς ἑαυτοῦ ἈΡ ἀπρῚρ:. 
νΆ1]. Ηδθνοά. 1], 82, ψέμεται τὴν Σύρ- 
τιν τὲ καὶ τὴν πρὸς ἠῶ χώρην ὧν 
Σύρτιος. 

80. οἷα δή -- τὰν Βοζϑίοπηπηρ 
4605. πεῖν] οι. νονπαπάθηθη θοκαηπίθῃ 
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δεῖπνον καὶ συσκευαζομένων τῶν πελταστῶν, τῶν δὲ ἱππέων 
τῶν μὲν ἔτι καταβεβηκότων, τῶν δ᾽ ἀναβαινόντων. ἐπελαύ- 
νουσι᾿ καὶ τῶν τε πελταστῶν συχνοὺς κατέβαλον καὶ τῶν ἵπ- 
πέων Κλέαν καὶ Ἐπικυδίδαν Σπαρτιάτας, καὶ τῶν περιοίκων 

ἕνα. Εὔδικον, καὶ τῶν Θηβαίων τινὰς φυγάδας. οὔπω ἀναβε- 
βηκότας ἐπὶ τοὺς ἵππους. ὡς δὲ ἀναστρέψας σὺν τοῖς ὁπλίταις 40 

ι«ἐβοήϑησεν ὁ ᾿“γησίλαος., οἵ τε ἱππεῖς ἥλαυνον ἐναντίον τοῖς 

ἱππεῦσι καὶ τὰ δέκα ἀφ᾽ ἥβης ἐκ τῶν ὁπλιτῶν ἔϑει σὺν αὐτοῖς. 
οἵ μέντοι τῶν Θηβαίων ἱππεῖς ἐῴκεσαν ὑποπεπωκόσι που ἐν 
μδσημβοία᾽ ὑπέμενον μὲν γὰρ τοῖς ἐπελαύνουσιν ὥστ᾽ ἐξακον- 
τίξειν τὰ δόρατα, ἐξικνοῦντο δ᾽ οὔ. ἀναστρέφοντες ὃὲ ἐκ το- 
σούτου ἀπέϑανον αὐτῶν δώδεκα. ὡς δὲ κατέγνω ὁ ᾿Ἵγησίλαος 41 

ὅτι ἀεὶ μξτ᾽ ἄριστον καὶ οὗ πολέμιοι ἐφαίνοντο ὁ ϑυσάμενος ἅμα 

τῇ ἡμέρᾳ ἦγεν ὡς οἷόν τε τάχιστα, καὶ παρῆλϑε δι᾿ ἐρημίας 
εἴσω τῶν χαρακωμάτων. ἐκ δὲ τούτου τὰ ἐντὸς ἔτεμνε καὶ 
ἔκαε μέχρι τοῦ ἄστεος. ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ πάλιν ἀποχώρή- 
σας εἰς Θεσπιὰς, ἐτείχισε τὸ ἄστυ αὐτοῖς καὶ ἐκεῖ μὲν Φοιβί- 

δὰαν κατέλιπεν ἁρμοστὴν, αὐτὸς δ᾽ ὑπερβαλὼν πάλιν εἰς τὰ Μέ- 
γαρα τοὺς μὲν συμμάχους διῆκε, τὸ δὲ πολιτικὸν στράτευμα 
ἐπ᾽ οἴκου ἀπήγαγεν. 

Ἔκ δὲ τούτου ὁ Φοιβίδας ἐκπέμπων μὲν λῃστήρια ἔφερε 42 
καὶ ἦγε τοὺς Θηβαίους. καταδρομὰς δὲ ποιούμενος ἐκακούργει 
τὴν χώραν. οἱ δ᾽ αὖ Θηβαῖοι ἀντιτιμωρεῖσϑαι. βουλόμενοι στρα- 

αταμ65, να ρον δμη!ο ον ἅτε, Κ 8]. ϑβαιΖ68 ἀδηη πΡ οἴῃ ΤΠΘΙ] Ἔν ερὶ 
τ ὃ. 4: ΥἹ, 4, 20. δώδεκα αὐτῶν Θἰπυν !. ὃ, 19. 

40. τὰ δέκα ἀφ᾽ ἤβης --- 5. τὰ ἀπογραψάμενοι οἵ Θηβαῖοι, ̓πρόσελ.- 
ΠΙ|, 4, 28. ϑόντες οἵ πρέσβεις αὐτῶν ἐκέλευον. 

ὑποπεπωκόσι ἐν μεσημ- Βα 
ἕᾳ -- ἀἴε αἰ80 δυΐ οἴη βσᾶῃζ ὰη-ὀὨ ΑἹ. δι᾽ ἐρημίας --- ἃ. 1. νρἄπτεπα 

σον ΠΏ] 1616  εἶβ6 διυϊσογαρὶ Ἵππα (011- ἀϊδ Βοϊπᾶθ αἴ. Ζυράᾶπρο 00} πίομί 
Κάϊνη Θοπηδο γάγθη. ὙΡ]. ΥἹ, 4, 8, Πεβοίζί Ἰιαιίβη. γεὶ. 1Π, 4, 21. δι’ 
ἐν δὲ τῇ μεσημβρίᾳ ὑποπινόντων ἐρημίας πολεμίων πορευόμενος. 
καὶ τὸν οἶνον παροξῦναί τι αὐτοὺς 
εξ : ἔλεγον. --τ ΠΔΟΠ 61 Γ᾽ ὥθον ἄδ5 αδθρίγρο ρο- 

τοῖς ἐπελαύνουσιν -- ἀΠ5θ- σηρ ΘΠ ἀΠῚ Π80].]. Μορᾶταᾷ σΘΙΚΟΠΊΠΊΘἢ 
γγδῃη] 16 η6 ΟὐὈπηβίγποιίοη, ἀὰ μένειν γᾶν. ΥΩ]. 5 ὅδ. -- Βεὶΐ ἄδπὶ θθθη οἱ" 
ἀπά ἄθ556η Οοπηροβίία ἴπ ἀθν Ββάθιι- χάμ!θη Νογαυί ρθη 465 Α ρ6581|805 σδρϑῃ 
ἰὰηρ οὐ αυίθη βοηϑὺ ἀθὴ Ασοιβδίῖν ΤΉΘΡΘη ὙΨᾺΓΣ 685, ὕγοὸο ΟΠαΡτίαβ ἀθη86|- 

ὑπερβαλὼν ---εἰςτὰ Μέγαρα 

θ6ὶ βίοῃ. πᾶθθη. θ6η ἄἀσγοι αἰ θοκαηηίθ διίθ! ! αηρ', α]6 
ἐκ τοσούτου --- 5. τὰ ΤΥ, 4, 10. οΥ΄ βοῖπο Ρε]ίαβϑίθῃ οἰπηθμηθη [1658, 
ἀναστρέφοντες -- δῇ 4116 γορ δἴπθπὶ ΑΠρΡΥΪ 6 φυν οΚβο γθοϊκίο, 

Ὀοζοσθι, ψγᾶμγθπα 48 ϑαθ)θοί 4168 Ὠϊοάον. ΧΝ, 82. Νεροβ Οπδρυΐαβ 1. 
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4 δ᾽ τὰ ᾿ " , ΄ ᾽ 4. οὐ τ 
τεύουσι πανδημεὶ ἐπὶ τὴν τῶν Θεσπιέων χῶραν. ἐπεὶ δ᾽ ἡσαν 

» ΄ ς ᾿ ῳ Ἂ 

ἐν τῇ χώρᾳ, ὁ Φοιβίδας σὺν τοῖς πελτασταῖς προσκείμενος οὐ- 
“ » μ ,Ἥ ἫΝ ᾽ δαμοῦ εἴα αὐτοὺς ἀποσκεδάννυσϑαι τῆς φάλαγγος" ὥστε οἵ 

Θηβαῖοι μάλα ἀχϑόμενοι τῇ ἐμβολῇ ϑάττονα τὴν ἀποχώρησιν 
- » ς 

ἐποιοῦντο, καὶ οἵ ὀρεωκόμοι δὲ ἀπορριπτοῦντες ὃν εἰλήφεσαν 
3 » ὃ: ὔ ’ - 

καρπὸν ἀπήλαυνον οἴκαδε᾽ οὕτω δεινὸς φόβος τῷ στρατεύματι 
᾿ “4 ᾿ 

43 ἐνέπεσεν. ὁ δὲ ἐν τούτῳ ϑρασέως ἐπέκειτο, περὶ αὑτὸν μὲν ἔχων 
τὸ πελταστικὸν, τὸ δ᾽ ὁπλιτικὸν ἐν τάξει ἕπεσϑαι κελεύσας. καὶ 
ἐγένετο ἐν ἐλπίδι τροπὴν τῶν ἀνδρῶν ποιήσασϑαι᾽ αὐτός τε 

ὯΝ ἂς ᾽ Ρ' -" -" 

γὰρ ἐρρωμένως ἡγεῖτο. καὶ τοῖς ἄλλοις ἄπτεσϑαι τῶν ἀνδρῶν 
, " ς , " παρεκελεύετο, καὶ τοὺς τῶν Θεσπιέων ὁπλίτας ἀκολουϑεῖν ἐκέ- 

ἷς Ὦ Υ" ἂν Φ᾽ 44λευεν. ὡς δὲ ἀποχωροῦντες οἵ τῶν Θηβαίων ἱππεῖς ἐπὶ νάπῃ 
3 ᾿ὕ -»" 3 , 3 

ἀδιαβάτῳ ἐγίγνοντο, πρῶτον μὲν ἡϑροίσϑησαν. ἔπειτα δὲ ἀνέ- 
οἷ Ἁ 2 “- Ω’ " Χ 5 στρεφον διὰ τὸ ἀπορεῖν ὅπῃ διαβαῖεν. οὗ μὲν οὖν πελτασταὶ 

ὀλίγοι ὄντες οἵ πρῶτοι φοβηϑέντες αὐτοὺς ἔφυγον᾽ οἵ δὲ ἱππεῖς 
5 - 5 ΄ Ἑ » 

αὖ τοῦτο ὡς εἶδον, ἐδιδάχϑησαν ὑπὸ τῶν φευγόντων ἐπιϑέ- 
ὩΣ ς , , .. Ξ5 3 9 -" 

40 σϑαι αὐτοῖς. καὶ ὁ μὲν δὴ Φοιβίδας καὶ δύο ἢ τρεῖς μετ᾽ αὐτοῦ 
μαχόμενοι ἀπέϑανον, οἵ δὲ μισϑοφόροι τούτου γενομένου πάν- 

4! ΄ , ς ͵,͵ - 

τες ἔφυγον. ἐπεὶ δὲ φεύγοντες ἀφίκοντο πρὸς τοὺς ὁπλίτας τῶν 
δ ΄ , -“ ς , 

Θεσπιέων. κἀκεῖνοι, μάλα πρόσϑεν μέγα φρονοῦντες μὴ ὑπεί- 
"» ᾿ 2 ΄ ΄ « κ 

ἕξειν τοῖς Θηβαίοις, ἔφυγον, οὐδέν τι πάνυ διωκόμενοι" καὶ γὰρ 
5; ᾽ ΄ 

ἣν ἤδη ὀψέ. καὶ ἀπέϑνησκον μὲν οὐ πολλοὶ, ὅμως δὲ οὐ πρόσϑεν 
2) κ »"» , 3 τ , 3  Α 3 Ἁ “ 40 ἔστησαν οἱ Θεσπιεῖς, πρὶν ἐν τῷ τείχει ἐγένοντο. ἐκ δὲ τούτου 
πάλιν αὐ τὰ τῶν Θηβαίων ἀνεξωπυρεῖτο, καὶ ἐστρατεύοντο εἰς 

᾿ ῊΣ ἡ ἈΠ Σ ᾿ , ΄ ς ͵ 'ν 
Θεσπιὰς καὶ εἰς τὰς ἄλλας τας περιοικίδας πόλεις. ὁ μέντοι δῆ- 

μος ἐξ αὐτῶν εἰς τὰς Θήβας ἀπεχώρει᾽ ἐν πάσαις γὰρ ταῖς πό- 
, χ 

λεσι δυναστεῖαι καϑειστήκεσαν, ὥσπερ ἐν Θήβαις" ὥστε καὶ οἵ 
ἐν ταύταις ταῖς πόλεσι φίλοι τῶν “ακεδαιμονίων βοηϑείας ἐδέ- 

᾿ Ἁ Χ , εἰ Α .Ὶ Γ 
οντο. μετα δὲ τὸν Φοιβίδα ϑάνατον πολέμαρχον μὲν καὶ μόραν 

δ ΄ Ἁ ῇ ΓῚ Ἁ κ᾿ 3 ῇ 

οὗ “ακεδαιμόνιοι κατὰ ϑάλατταν πέμψαντες τας Θεσπιὰς ἐφυ- 

λαττον. 

43, ἐγένετο ἐν ἐλπίδι -- 
.- 5 ᾽ 7 , 

νῖο βοηϑὶ ἣν ἕν ἑλπίδι ΛΔμᾶΡ, 1, 
δός ν 

40. μέγα φρονοῦντες -- ἄοὴ 
ΡΓΔΒΠΘ τ 5 ὁ 6 αἸὰ ἀ "6 ἢ ποσοη ἃ. 

ἐδ σὰ ἘΝ Θ ὙΣ 

40. δῆμος --- υνῖο οι, ἀϊὸ ἀθη)ο- 

Κυαιίβοιιο Ρανίοὶ ; ἀαρδρθι δἰπα δυνα- 
στεῖαι αἴθ ἀπ ἀδὺ ΟἹ ρα ἢ βοὴ Ρὰν- 
(οἱ Πουνου ΡΠ Θ θη 6 ἨρΊ ἢ ρ 6 ὴ,, 
νῖο ἴῃ ΤΊΘθοὴ. ἀἶθ Ρανρίοὶ (65. [,Θ0ῃ- 
ιἱαο5.,. ΘΙ. ἄθὴ ϑρανίδηθῦη. εἶδ 
Καάιηοῖα ἴῃ ἰὼ Πᾶηάο οοιοίονι Ὠδίίο, 
διῶ; ΒΕ. 
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Ἐπεὶ δὲ τὸ ἐπ ἐπέστη, πάλιν ἔφαινον φρουρὰν οἵ ἔφοροι 47 

εἰς τὰς Θήβας, καὶ τοῦ ᾿4γησιλάου, ἥπερ τὸ πρόσϑεν, ἐδέοντο 

ἡγεῖσϑαι. ὁ δ᾽ ὑπὲρ τῆς ἐμβολῆς ταὐτὰ γιγνώσκων, πρὶν καὶ 

τὰ διαβατήρια ϑύεσϑαι. πέμψας πρὸς τὸν ἐν Θεσπιαῖς πολέ- 
μαρχον ἐκέλευε προκαταλαβεῖν τὸ ὑπὲρ τῆς κατὰ τὸν Κιϑαι- 
ρῶνα ὁδοῦ ἄκρον καὶ φυλάττειν, ἕως ἂν αὐτὸς ἔλϑῃ. ἐπεὶ δὲ 48 
τοῦτο ὑπερβαλὼν ἐν ταῖς Πλαταιαῖς ἐγένετο, πάλιν προσεποιή- 
σατο εἰς τὰς Θεσπιὰς ἰέναι πρῶτον. καὶ πέμπων ἀγορᾶν τε ἐκέ- 
λευε παρασκευάξειν καὶ τὰς πρεσβείας ἐκεῖ περιμένειν" ὥστε 
οἵ Θηβαῖοι ἰσχυρῶς τὴν πρὸς Θεσπιῶν ἐμβολὴν ἐφύλαττον. ὁ 49 
δὲ ᾿4γησίλαος τῇ ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ϑυσάμενος ἐπορεύετο 
τὴν ἐπ᾿ Ἐρυϑράς" καὶ ὡς στρατεύματι δυοῖν ἡμέραιν ὁδὸν ἐν 
μιᾷ κατανύσας, ἔφϑασεν ὑπερβὰς τὸ κατὰ Σκῶλον σταύρωμα, 
πρὶν ἐλϑεῖν τοὺς Θηβαίους ἀπὸ τῆς φυλακῆς, καϑ' ἣν τὸ πρό- 
σϑεν εἰσῆλϑε. τοῦτο δὲ ποιήσας τὰ πρὸς ἕω τῆς τῶν Θηβαίων 

πόλεως ἐδήου μέχρι τῆς Ταναγραίων " ἔτι γὰρ τότε καὶ τὴν Τά- 
ναγραν οἷ περὶ Ὑπατόδωρον, φίλοι ὄντες τῶν “ακεδαιμονίων,., 
εἶχον᾽ καὶ ἐκ τούτου δὴ ἀπήει ἐν ἀριστερᾷ ἔχων τὸ τεῖχος. οὗ 0 
δὲ Θηβαῖοι ὑπελϑόντες ἀντετάξαντο ἐπὶ Γραὸς στήϑει, ὕπισϑεν 

ΠῚ “2 . ’ . . 

᾿ς 47, τὸ ἔαρ -  ἀ65. 7261γὲ8 877 τὴῖι στρατεύματι, δὰ νοΥθἱηάθη: οἰμθη 
γ. ΟἸιν, γερ νοὴ ζῦοὶ Τάρσθη, ᾿ηβοΐθυη δὲ 
ὑπέρ --- περί, ἸΪ νγ ] μον Ῥυᾶ- Γὰν οἷπ θοῦ θθγθοηθὶ ἰδέ, νγῖθ ἢ] ὴ 

Ροβί(ἰοη. βοηϑί γιγνώσκειν ἴῃ ἅον Βε- 
ἀδαϊαηρ οἴηθ. ΑἸ 510} ΠΑΡ 6, γ698]- 
τη 8816" γϑυθπη θη τὶν, Ποὺ Θδυνδθοῖ 
νοι ὑπέρ --Ξ- περί ἤπάεοι πᾶπῆρον οὐϑί 
νεῖ βρᾶϊουθη 5} {816]1}6 νὴ βίαι. Υ 61. 
ΠΘΏΊΟΒ11}, 566". Μεϊά. 102. ὑπὲρ τῶν 
τούτου “λειτουργιῶν καὶ τριηραρχιῶν 
καὶ τῶν τοιούτων λόγων ὡδὶ γι- 
γνώσκω. 
ταὐτα--ἀαββοῖθο ν ὶο ἐγ ποτ; 

5. ὃ 90. 
48. τὰς πρεσβείας --- αἷἰα ἀε- 

5δη αι βοπαίίθη, ὑγθὶομθ 416 πάρῃ 
ΟΥθομθη βοῃϊοκοη νυὔγαθη. ΡΟ γϑθη. 
ΠΡ 11]: ᾿4γησίλαος πυϑόμενος Θη- 
βαίους τὴν κατὰ Σκῶλον φυλάττειν 
πάροδον, πάσας τὰς ἀπὸ τῶν ,.- 
λήνων πρεσβείας ἐν Θεσπιαῖς ἀνα- 

; μένειν συνέταξεν. 
ἐμβολήν -- ἀδὰὺ Ρα55, νὶθ Υ, 

8. θυ. 7, 7: εἰσβολή ΥΙ, 2, ΤῈ ΡΑ Βαβι 
Τῇ 2, 21; ΤΠακγά. Π], 112, 

4909. ὡς --- κατανύσας --- ὡς ἰ᾿ϑὶ 

οἷη ΠδΘοὺ ἴῃ ζυϑεὶ Τάρθῃ Δαν οΚΙορῚ. 
ΒΌΡΠΟΙΙ, Θοά. ΚοΙοι. 20. ψακρὰν γὰρ 
ὡς γέροντι προὐστάλης οδόν. ΑΘ)η- 
110}! Κγνορ. 11,1, 0. πελτασταὶ δὲ 
καὶ τοξόται γένοιντ᾽ ἂν, ὡς ἐπὶ τῆς 
ἡμετέρας, παν ξξακισμύριοι. 
Σπκῶλος --- οἷη ΟΥὐν ἃ ΑΒ0ρ08, 

40 ϑιδαϊθῃ πηίουα}0 ἀοὺ (6116, νγο 
Ἃον ἍΝ ερ νοὴ ΡΙαίαθδθ. 80} ΤΏΘθΘη 
αἴθβθῃ. ΕἸθ8 δαί. Ῥαιβδῃ, ΙΧ, . 4, 4. 
ἀπὸ τῆς φυλακῆς καϑ' ἣν --- 

ἃ. ἢ). νοῦ ἀ6ν νοῦ ἰἤηθῃ ᾿)θϑθίζίθῃ 
Θί6116, ΜῸ δ᾽ ἀδ8 νουὶρθ Μὰ] οἰηρο- 
ἀγαη θη. ὙΔΙ, 
πρὸς ἕω -- 5. Ζὰ ὃ 88. 
00. Τραὸς στῆϑος -- εἷη Ηἴ- 

561 Βεὶ Ταηᾶρύα. Δ Δἢ ΒΟ 6 Π 10} Ἰδυἰοὶ 
ἅδον Ναπιθ εἰσμιῖς Γραίας ἕδος, ἄδθπη 
ἢ80}) Ραυβδη, ΙΧ, 20, 2 νυγαθ Ταμᾶ- 
θγτὰ 56]|08ι π80}). (ογ (ἀβῃπι ] ]ὴ 465 
Ῥδοιηϑηάνγοβ, 465 αΥἰϊποὺβ 416 56γὺ δίδαι, 
αἴθ εἰρη! Ταμᾶστα [11655,Ω.ῳ ΘΡ 
βΒρᾶίου ὑγοροῃ ἰἢγθ8. ΠΟ θη ΑἸίουΒ. ἄθὴ 
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ἔχοντες τήν τε τάφρον καὶ τὸ σταύρωμα, νομίξοντες καλὸν εἶναι 
ἐνταῦϑα διακινδυνεύειν" χαὶ γὰρ ἦν στενὸν ταύτῃ ἐπιεικῶς 

καὶ δύσβατον τὸ χωρίον. ὁ δ᾽ ᾿“γησέίλαος ἰδὼν ταῦτα πρὸς 
51 ἐκείνους μὲν οὐκ ἦγεν, ἐπισιμώσας δὲ πρὸς τὴν πόλιν ἤει. οἵ 

δ᾽ αὖ Θηβαῖοι δείσαντες περὶ τῆς πόλεως, ὅτι ἐρήμη ἦν, ἀπο- 
λιπόντες ἔνϑα παρατεταγμένοι ἦσαν δρόμῳ ἔϑεον εἰς τὴν πόλιν 
τὴν ἐπὶ Ποτνιὰς ὁδόν᾽ ἣν γὰρ αὕτη ἀσφαλεστέρα. καὶ μέντοι 
ἐδόκει καλὸν γενέσϑαι τὸ ἐνθύμημα τοῦ ᾿4γησιλάου, ὅτι πόρρω 
ἀπαγαγὼν ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀποχωρεῖν δρόμῳ αὐτοὺς ἐποίη- 
σεν᾽ ὕμως μέντοι ἐπὶ παραϑέοντας αὐτοὺς τῶν πολεμάρχων 

δ τινὲς ἐπέδραμον σὺν ταῖς μόραις. οἵ μέντοι Θηβαῖοι ἀπὸ τῶν 
"λόφων τὰ δόρατα ἐξηκόντιξον. 

΄ 3 

ὥστε καὶ ἀπέϑανεν ᾿Δ4λύπητος. 
᾿ »" ῇ 3 Α , ὶ) κ Ἀ κ ᾽ 

εἷς τῶν πολεμάρχων, ἀκοντισϑεὶς δόρατι ὁμῶς δὲ καὶ ἀπὸ 
Ρ᾿ Ἂν τις ἿΣ 3 

τούτου τοῦ λύφου ἐτράπησαν οὗ Θηβαῖοι᾽ ὥστε ἀναβάντες οἵ 
"-7 Ἂν Ἵ Ν “ 

Σκιρῖται καὶ τῶν ἱππέων τινὲς ἔπαιον τοὺς τελευταίους τῶν 
6 Ἅ -" 

53 Θηβαίων παρελαύνοντας εἰς τὴν πόλιν. ὡς μέντοι ἐγγὺς τοῦ 
μα . ., " τείχους ἐγένοντο, ὑποστρέφουσιν οὗ Θηβαῖοι" οἱ δὲ Σκιρῖται 

7 3 ι - μ᾿ ΄ 3. ὦ δι διο. τὴ » 3 
ἰδόντες αὐτοὺς ϑᾶάττον ἡ βάδην ἀπῆλθον. καὶ ἀπέϑανε μὲν οὐ- 

-»- χὰ ᾽ 

δεὶς αὐτῶν᾽ ὅμως δὲ οἱ Θηβαῖοι τρόπαιον ἐστήσαντο. ὅτι ἀπε- 
͵ ᾿ἊΣ , ξρν ἣν ᾽ Σ ΄. τὖ ὧἂδὲ Ξ3 ᾽ 

54 χῶρησαν οἱ ἀναβαντὲς. ὁ μέντοι “γησίλαος, ἔπει ὥρα ἡν, ἀπελ- 

ϑὼν ἐστρατοπεδεύσατο ἔνϑαπερ τοὺς πολεμίους εἶδε παρα- 
» Ἂ Ἁ Ἢ 

τεταγμένους τῇ δ᾽ ὑστεραία ἀπήγαγε τὴν ἐπὶ Θεσπιάς. ϑρα- 
σέως δὲ παρακολουϑούντων τῶν πελταστῶν, οἵ σαν μισϑοφό- 

» , " . , τ ἐ [κ 3 
ροι τοῖς Θηβαίοις. καὶ τὸν Χαβρίαν ανακαλουντῶν. οτι οὐκ 

ς » 3 " 

ἠκολούϑει, ὑποστραφέντες οἷ τῶν Ὀλυνϑίων ἱππεῖς, ἤδη γὰρ 
΄ 3 

κατὰ τοὺς ὅρκους συνεστρατεύοντο, ἐδέωξάν τε αὐτοὺς πρὸς 
ΒΩ ῇ 3 ΄ Αι 7 Υ ᾽ » Υ̓ 

ορϑιον, καϑαπὲρ ἠκολουϑουν, καὶ ἀπέχτειναν αὑτῶν μᾶλα πολ- 

λούς᾽ ταχὺ γὰρ πρὸς ἄναντες 

Βοϊηδπιοη Γραζαὰ ογῃῖο!ε, ἀποὶι Πραξαὰ 
"ΘΠ 111}, τη] νυ ἢ ΒΟ ΘΙ ΠΠ1Ὸἢ. βίθ ἢ πο ἢ 
ἀθν ἴον δυνά μηία ΗΐροΙ ἴῃ ἰγρθηά 
ΘΙ ον ΒΟ ΘΠ ηρ σὰ 16 Π6Ρ ἔγδι, Βοὶ 
Ροΐγαθη. Π, 1,12. Ποϊβϑί ον Ῥέας ἕδος. 
νρ!. Βίθρῃ. Βγζαηί, ππίον Τ᾽ ἀναγρα᾿ 
Τὴν δὲ Γραῖαν ἔνιοι λέγουσι τὸ νῦν 
τῆς Θηβαϊκῆς καλούμενον ἕδος. 
Ὁ]. ἔνϑα παρατεταγμένοι 
σαν --- ἴγοὸῦ Βε]αινβαΐζ νουίγιι αἷθ 
Γ6 116 465 ΟΘὈ]θοίοα : βῖθ νϑυ! 556} 
46 Οτί νο οἷο. ΥρΊ. Οοπηπηοηΐί. 11, 
1, 10. κλέπτειν κωλύουσιν αἀποκλεί- 

4. ς ᾿' 3 

εὐήλατον αλίσκονται πεζοὶ ὑφ 

οντὲες ὅϑεν ἂν τι λαβεῖν ἧ. 8. αὐ ἢ 
ΥΙ, 1, 2. 
Ποτνιαί --- 5ὕ Π1οἢ νοῦ ΤΠΘθ θη 

ἴῃ οἴποὺ ΤΠ θυ ππηρ νοὴ Ζοῃη ϑίδαϊθῃ. 
Ραυδαπ, ΙΧ, 8, 1. 

δ2. δόρατα ἐξηκόντιξον --- 8. 
σὰ ΤΙ, ἃ: ἼὩ. 

οὗ Σκιρῖται -͵-ἀπᾷβιϑὰς 8, 34. 

ὅ4. τὸν Χαβρέαν -- 5.814. τπὰ 
Ζὰ ὃ 4]. 

" , [ἢ 

κατατοῦυς ὅρκους -- 5. 8, 26, 
΄ 9 ’ ΜΗ 

καϑαπερ ἡκολονυϑοῦυν --αννῖ 8 



᾿- 
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. 2 ἐϑ , »" »" ἱππέων. ἐπεὶ δ᾽ ἐγένετο ὁ ᾿4γησίλαος ἐν ταῖς Θεσπιαῖς, εὑρὼν 
’ Ἁ » 

στασιάζοντας τοὺς πολίτας, καὶ βουλομένων τῶν φασκόντων 
᾽ - ξ 5 

λακωνίζειν ἀποκχτεῖναι τοὺς ἐναντίους, ὧν καὶ Μένων ἢν, 
- ᾿ 3 δι ἐφ. ον 3 , ᾿ 2 ᾿ Ν τ 

τοῦτο μὲν οὐν οὐκ ἐπέτρεψε" διαλλαξας δὲ αὐτοῦυς καὶ ὀρκους 
, 3 2 Ν »Ὕ » 

ὀμόσαι ἀλλήλοις ἀναγκάσας, οὕτως ἀπῆλϑε πάλιν διὰ τοῦ Κι- 
» Ἁ 3 - ζ ϑαιρώῶνος. τὴν ἐπὶ Μέγαρα. καὶ ἐκεῖϑεν τοὺς μὲν συμμάχους 

ἀφῆκε, τὸ δὲ πολιτικὸν στράτευμα οἴκαδε ἀπήγαγε. 
Μάλα δὲ πιεξόμενοι οἵ Θηβαῖοι σπάνει σίτου διὰ τὸ δυοῖν δ6 

ἐτοῖν μὴ εἰληφέναι καρπὸν ἐκ τῆς γῆς, πέμπουσιν ἐπὶ δυοῖν 
2 , Γ 

τριήροιν ἄνδρας εἰς Παγασὰς ἐπὶ σῖτον δέκα τάλαντα δόντες. 
2 ς ,ὔ ΄ τ' ἃ 
““λκέτας δὲ ὁ Πακεδαιμόνιος φυλάττων Φρεὸν, ἐν ᾧ ἐκεῖνοι 

συνεωνοῦντο τὸν σῖτον, ἐπληρώσατο τρεῖς τριήρεις, ἐπιμελη- 
 ϑεὶς ὅπως μὴ ἐξαγγελϑείη. ἐπεὶ δὲ ἀπήγετο ὁ σῖτος. λαμβάνει 

. ᾿ 71. ’ , -- Α ᾿ ι Ὶ Ἁ Ἵἷ ὃ 2 , 

ο΄ 4λκξτας τὸν τε σῖτον καὶ τὰς τριήρεις, καὶ τοὺς ἀνδρας ἐξώ- 
2 ΄ “ ᾽ ΄ δι 

γρησὲν οὐκ ἐλάττους ῦντας ἢ τριακοσίους. τούτους δὲ εἷρξεν ἐν 
π..9 ᾿ Ω 5... τῷ ’ 3 - ,ὔ 

τῇ ἀκροπόλει. οὐπερ ἡάνων τ ἑσκηνου. ἀκολουϑοῦντος δὲ τινος 51 

τῶν “ἐρειτῶν παιδὸς, ὡς ἐρϑὺθν (ἅλα καλοῦ τὲ κἀγαϑοῦ, κα- 

ταβαίνων ἔκ τῆς ἀκροπόλεως περὶ τοῦτον ἦν. καταγνόντες δὲ οἵ 
αἰχμάλωτοι τὴν ἀμέλειαν, καταλαμβάνουσι τὴν ἀκρόπολιν, καὶ 

ἡ πόλις ἀφίσταται ὥστ᾽ εὐπόρως ἤδη οἱ Θηβαῖοι σῖτον παρε- 
κομέζοντο. 

Ὑποφαίνοντος δὲ πάλιν τοῦ ἦρος ὁ μὲν ᾿“γησίλαος κλινο- 
πετὴς ἦν. ὅτε γὰρ ἀπῆγε τὸ στράτευμα ἐκ τῶν Θηβῶν, ἐν τοῖς 
Μεγάροις ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ ᾿ἀφροδισίου εἰς τὸ ἀρ- 

χεῖον ῥήγνυται ὁποία δὴ φλὲψ. καὶ ἐρρύη τὸ ἐκ τοῦ σώματος 
αἷμα εἰς τὸ ὑγιὲς σκέλος. γενομένης δὲ τῆς κνήμης ὑπερόγκου 
καὶ ὀδυνῶν ἀφορήτων, Συρακόσιός τις ἰατρὸς σχάξει τὴν παρὰ 

5816 σογϑδᾶάδθ ᾿ϊηίοῦ ἢ Π6 ΠΟΥ 
ΆΓΘΏ. 

858, οὕτως --- 5. σὰ ΠΙ, 2. 9. 
0. δυοῖν ἐτοῖν -- οι (ἰδηριϊν 

οἷηθ5 ϑθβίδης νβ πη] οἰπον ΟδΡα1η8]- 
ΖΆ ἢ] ὈΘΖθίοπμηθί ἀπ Βοίγαρ (ον ΖΕ]: 
Βοιί σοὶ 8 ῃγαη, 
Φρεός - ἀπο Ηϊβίϊαοα σϑηδηηί, 
Ν πδγ ΠΟ θα Βυροθα, 5. 11, ΕΣ 8, 

ἐν ᾧ --- ἰοιηροταὶ: ν ἄπ νο πᾶ. 
07.- ἀκολουϑοῦντος --οὐ Ῥῇορίο 

ἴῃ Ζι θ6ρ]εἰίθη ἀΠῚῸ πιπὶ ἴῃ Ζὰ 5611]. 
περὶ τοῦτον ἦν --οὐ "6 50} ἴ- 

εἰρσίθ βῖ ἢ} ηὐϊΐ αἴ 6561}. 

ΧΕΝΟΡΗ. ΗΙ5Τ. 6Π.1Ι. 
, 

ῦ8. τοῦ ἦρος “--- 465 δα1γ68 876 
ν. ὉΠ: 
ὁποία δή ---ἰτροοπὰ οἴη, ἴθ ἢ 

6155 Ὠ]Οἢ ΜΘ] ἢ 6. 6ν [0606 Υ- 
σδηρ ἃ5. ἀδι Βοαθείαηρ οἰηθ5. ἢ ε]α- 
{ἰν5. ἴῃ αἷθ οἰπθϑ [πα θΠηϊ ατη5 θυ ἅν 
510} ἀπγο οἷπο ΕἸ] ρ56 465. ΨογΡυ:} 
βηϊία), 80 4885 ὁ5 --ι ὑποία δὴ ἤν 
ἰῖιϑὶ : ψἂϑ 65 τι ἢ ΤΣ οἰ'ηθ βϑίῃ 
πο οἰ 6. 

ΕῚ ς Ἀ , 5 

τὸ υγιὲς σκξλος -- ᾿ΑΟΘΒΙ|Δ085 

ὙᾺΓ δα ΘἴΠΘΤῚ Ειικβο ἰδ ἤτη, 5. ΠΠ,8, ΞῊΣ 
ἀφορήτων --- Ὠδτα!οἢ γενομένων. 

Ψα].. νι, 1, 8. Φαρσαλον προσγενο- 

4 

7) 

σι 
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-»" - ᾿] - ς [ν ᾿» ει » 

τῷ σφυρῷ φλέβα αὐτοῦ. ὡς δὲ ἅπαξ ἤρξατο, ἔρρει αὐτῷ νύ- 
ς ΄ Α ἐν ’ - 

κτα τὲ καὶ ἡμέραν τὸ αἷμα, καὶ πάντα ποιοῦντες οὐκ ἐδύναντο 
.- Ἁ -»" ΄ 5 ᾿' 

σχεῖν τὸ ῥεῦμα πρὶν ἐλιποψύχησε᾽ τότε μέντοι ἐπαύσατο. καὶ 
οὕτως ἐκεῖνος μὲν ἀποκομισϑεὶς εἰς Πακεδαίμονα ἠρρώστει τό 
τε λοιπὸν ϑέρος καὶ διὰ χειμῶνος. 

Οἱ δὲ “Πακεδαιμό ἐπεὶ ἔαρ ὑπέ (λ Ἵ ἐμόνιοι. ἐπεὶ ἔαρ ὑπέφαινε, πάλιν φρουράν 
" ΄ ς -" ᾿» "Ἕ τε ἔφαινον καὶ Κλεόμβροτον ἡγεῖσϑαι ἐκέλευον. ἐπεὶ δ᾽ ἔχων 

τὸ στράτευμα πρὸς τῷ Κιϑαιρῶνι ἐγένετο, προήεσαν αὐτῷ οἵ 
ς ΄ ς »" -" ᾿ 

πελτασταὶ ὡς προκαταληψύμενοι τὰ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. Θηβαίων 
3 , , , δὲ καὶ ᾿“ϑηναίων προκατέχοντές τινες τὸ ἄκρον τέως μὲν εἴων 

2 ᾽ , ᾿ ὩΣ ἢ ΄ ᾿ 
αὐτοὺς ἀναβαίνειν᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς σαν. ἐξαναστάντες 

ἐδίωκον καὶ ἀπέκτειναν περὶ τετταράκοντα. τούτου δὲ γενομέ- 
ς ᾿ Α - -" 

νου ὁ Κλεόμβροτος ἀδύνατον νομίσας τὸ ὑπερβῆναι εἰς τὴν τῶν 
, βττν ὅτι ἂν , Θηβαίων, ἀπὴῆγέ τε καὶ διῆκε τὸ στράτευμα. 

Συλλεγέντων δὲ τῶν συμμάχων εἰς “ακεδαίμονα, λόγοι 
ἐγίγνοντο ἀπὸ τῶν συμμάχων ὅτι διὰ μαλακίαν κατατριβήσοιντο 
ς - ΄ - Ἅ 

ὑπὸ τοῦ πολέμου. ἐξεῖναι γὰρ σφίσι ναῦς πληρώσαντας πολὺ 
, τ , ἔξει 3 ὰ » πλείονας τῶν ᾿ϑηναίων ἑλεῖν λιμῷ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐξεῖναι 

ΝΣ 2 “» 2 . , ᾿ Α " , ’ ὲ ἐν ταῖς αὐταῖς ταύταις ναυσὶ καὶ εἰς Θήβας στράτευμα δια- 
βιβαζξειν, εἰ μὲν βούλοιντο, ἐπὶ Φωκέων. εἰ δὲ βούλοιντο, ἐπὶ 

6] Κρεύσιος. ταῦτα δὲ λογισάμενοι ἑξήκοντα μὲν τριήρεις ἐπλήρω- 
’ “ὋΣ Γ 7 3 

σαν, Πόλλις δ᾽ αὐτῶν ναύαρχος ἐγένετο. καὶ μέντοι οὐκ ἐψεύ- 
δ »Ὕ ΄ 3 2 ἄν; -- , - Ε Ἁ 

σϑησαν οἱ ταύτα γνοντες, ἀλλ᾽ οἱ 4ϑηναῖοι ἑπολιορχοῦντο᾽ τὰ 
-"-᾽ -΄Ὁ 9 γὰρ διταγωγὰ αὐτοῖς πλοῖα ἐπὶ μὲν τὸν Γεραιστὸν ἀφέκετο, 

- “- -»" ΜΝ » 

ἐκεῖϑεν δ᾽ οὐκέτι ἤϑελε παραπλεῖν. τοῦ ναυτικοῦ ὄντος τοῦ 
“ακεδαιμονίων περί τε Αϊγιναν καὶ Κέω καὶ Ἄνδρον. γνόντες 
δὲ δ ᾽39. δὴ ᾿Ὶ 3 ΄ , , ᾿ Α , Ἁ - Α ὲ οἱ ᾿ἀϑηναῖοι τὴν ἀνάγκην, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰς ναῦς, καὶ 

99 

00 

μένης καὶ τῶν ἐξ ὑμῶν ἠρτημένων ἀἷο Ρούδοη 56} 81, τγ6 ]ο}}6 ἀϊθβθ θα νο}}- 
πόλεων. Ζιο!ί, ΤΥ ο1. Ὗ: Ὁ, 41. ἐκ ϑεῶν τι- 
πάντα ποιοῦντες -- -ἰτοίΖ Ψος παραγεγένηται. 

4116 Υ ΒΘ ἃ ! ἢ ρ΄ 6η. σφίσι --πληρώσαντας -- 5. 

89. αὐτῷ -- 8. Ζζὰ ΝἼΙ, 2, 22. πον ἢ 95. 
δοῦ - ἀδ9- ὉΓΩ ἷ 

δὴ Αἰ σθξι6 ἠυϑ 5 61. ἐπολιορκοῦντο --- 8. Ζὰὺ 
56106 νος 8 47. τὸ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ Ιν. 11] 
ἄκρον. ιυλοίσ" . 

ἐγηῥε: ἀπὸ τῶν συμμάχων --ὟΙ,  ελε ""ἰυ ν ΘΓ οἰ ΘῊ. ΡΙΑίο ἱ 

ὃ, 10. οὐκ ἐγγεγένηται ἁμαρτήματα Ρῃδοάν. 5. 2904 τὰ χωρία καὶ τὰ 

ἡ ἢ ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ ἀφ᾽ ὑμῶν. ὙΠ], δένδρα οὐδὲν μ᾽ ἐθέλει διδάσκειν. 

1, ὅ. ἀπὸ τῶν ϑεῶν δέδοται ὑμῖν 
εὐτυχεῖν. ἀπό Ὀδχοϊομποι ἴον ΠΊΘ ΗΓ 
ἄθη Αὐβοαπρθδριηκί ἀον ΤΠ δυο οὶ, ἃ}5 

αὐτοί --- ἀϊο Βάγρον νοῦ Αἰμθῃ, 
ἴοι δόιάηον. οὐθυ Βιαπάθβο θη ββθη, 
ννὶο 65 β0ηϑί Ζῖϊ ΘΒ 6 Π6ὴ ΡΠθρίο, 

δο.'..-Ό- ." 
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ναυμαχήσαντες πρὸς τὸν Πόλλιν Χαβρίου ἡγουμένου νικῶσι τῇ 
ναυμαχίᾳ. καὶ ὁ μὲν σῖτος τοῖς ᾿ϑηναίοις οὕτω παρεκομίσϑη. 
παρασκευαζομένων δὲ τῶν “ακεδαιμονίων στράτευμα διαβιβά- 62 
ξειν ἐπὶ τοὺς Βοιωτοὺς, ἐδεήϑησαν οἱ Θηβαῖοι τῶν ᾿4ϑηναίων 
περὶ Πελοπόννησον στράτευμα πέμψαι, νομίσαντες ὅτι εἰ τοῦτο 
γένοιτο, οὐ δυνατὸν ἔσοιτο τοῖς Μακεδαιμονίοις ἅμα μὲν τὴν 
ἑαυτῶν χώραν φυλάττειν, ἅμα δὲ τὰς περὶ ἐκεῖνα τὰ χωρία 

, , δ ᾿ , , " ᾿ . 
συμμαχίδας πόλεις, αἀμα δὲ στράτευμα διαβιβαξειν ἵκανον προς 683 

ἑαυτούς. καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι μέντοι ὀργιζόμενοι τοῖς “ακεδαιμο- 
, ᾿ ᾿ ’, “ ΄ 2ω. ἢ Ν ᾿ γίοις διὰ τὸ Σφοδρία ἔργον, προϑύμως ἐξέπεμψαν περὶ τὴν 

Πελοπόννησον ναῦς τε ἑξήκοντα πληρώσαντες καὶ στρατηγὸν 
αὐτῶν Τιμόϑεον ἑλόμενοι. ἅτε δὲ εἰς τὰς Θήβας οὐκ ἐμβεβληκό- 
τῶν τῶν πολεμίων οὔτ᾽ ἐν ᾧ Κλεόμβροτος ἡγε τὴν στρατιὰν ἔτι 

τοῦ ΒΡ ξ ,ὔ , ’ δ ,ὔ ρ 

οὔτ ἐν ᾧ Τιμόϑεος περιέπλευσε, ϑρασεῶς δὴ ἐστρατεύοντο οἵ 
΄ 

"Ὁ Θηβαῖοι ἐπὶ τὰς περιοικίδας πόλεις καὶ πάλιν αὐτὰς ἀνελάμβα- 
ς ’ ’ , ’ Ἁ 3 Ἁ ς 2 

γον. 0 μέντοι Τιμοϑξεος περιπλευσας. Κέρκυραν μὲν εὐϑὺυς υφ 01 
δ »"ὝἫ ’ὔ με 5» ’ὔ 9 ’ 2 ΓΝ ,2 3 

ἑαυτῷ ἐποιήσατο οὐ μέντοι ἠνδραποδίσατο οὐδὲ ἀνδρας ἐφυ- 
2 ξ΄ ἊΝ , 

γάδευσεν οὐδὲ νόμους μετέστησεν᾽ ἐξ ὧν τὰς περὶ ἐκεῖνα πό- 
ἰν 7 3 ’ “ 2 ῇ Ἁ Ἁ δ - λεις ἁπάσας εὐμενεστέρας ἔσχεν. ἀντεπλήρωσαν δὲ καὶ οὗ 4α- θὉ 

κεδαιμόνιοι ναυτικὸν, καὶ Νικόλοχον ναύαρχον, μάλα ϑρασὺν 
» γω Ἔρι  ΕΥ ᾿ ἀν τ ᾿ ν ἢ “- 
ἄνδρα. ἐξέπεμψαν" ὃς ἐπειδὴ εἶδὲ τὰς μετὰ Τιμοϑέου ναῦς, 

9 ΄ -“ -" »- ΄΄ἷ. 

οὐκ ἐμέλλησε, καίπερ ἕξ νεῶν αὐτῷ ἀπουσῶν τῶν ᾿Αμβρακιω- 
3 Ἁ ") ἰρ 

τίδων, ἀλλὰ πέντε καὶ πεντήκοντα ἔχων ναῦς ἑξήκοντα οὔσαις 
»- ς ταῖς μετὰ Τιμοϑέου ἐναυμάχησε. καὶ τότε μὲν ἡττήϑη. καὶ τρό- 

ς ΄ “ ,ὕ 8 ᾿ "Ὁ 

παιον ὁ Τιμόϑεος ἔστησεν ἐν ᾿“λυξίᾳ. ὁ δὲ ἀνειλκυσμένων τῶν 66 
Τιμοϑέου νεῶν καὶ ἐπισκευαξομένων., ἐπεὶ παρεγένοντο αὐτῷ 

2 ᾿ ΄, ᾽ ᾽ αἱ ᾿Δμβρακιώτιδες ἕξ τριήρεις, ἐπὶ τὴν ̓ Δλυξίαν ἔπλευσεν, ἔνϑα 

ναυμαχήσαντες -- ΟΕἶπο ρε- 
Ὠδῦοτα υχἄμ! ηρ νοὴ 46νΡ ΟΠ δο]ι 
61] Ὠιοάον. ΧΥ, 54 ἔ, δ51᾽Άὲ ἰληά εὶ 
Νάχοβ δὴ 10 Βοβανγοῃλοη (πὶ ὅ6ρ- 
16ι}} 61.) βίαι, Ρ]αίαγο. Ρῃοκίοῃ, 0. 

. Ο81}}}}, 19. 
62, διαβιβάξειν --- ἃ. ᾿. ὕγλον 
ἄδη Κουῖπ ἢ] 50 θη ΜΙ θουθαβθη. 16 ηδο]}- 
βίθῃ Εὐγοὶρ 556. []]16η ἴῃ (85 ζ4]}ν 970 
᾿ {Ἰν, 

65. τὸ Σφοδρία ἔργον --- 5. 
ΓΞ 20. 
᾿ς ἐστρατεύοντο οἵ Θηβαῖοι -- 
ἄπνοα ἀϊοβοῦ Κἄμηρε στιὰ (85 

θυ μηη6 (ἀοΐθομύ μοὶ Τοργνα ρ ΘΠ δ θυ, 
ἴῃ θ᾽ θη] ΡοΙορ ἀὰ5 αἷθ δὴ Ζ8}] 
ὮΘυ]Θρ θη θὴ ἀορηθν ππίθυ ΑΓ ΠΠνηρ; 
(65 βΒραυίδη βοΠθη Πδυμοβίθη ἃὰ5 Οὐ οΠο- 
ΙΠ6 08 Β0ῃ1ὰρ. Ρ]πίανο!. Ροιορίά. 17. 
Το σοΡ, ἈΝ, .). 

04. τὰς περὶ ἐκεῖνα πόλεις 
--- 5. ζὰ 1, 7. Νᾶπογθ Αραθθη ἄθον 
αἴθ πϑαθη Βιιηἀ οβρθηοββθη, αἀἷθ ον θη 
ΑἸμΘ που ουνγαῦρ., "61 Πίοάογ. ΧΥ, 80, 
Νεροβ Τίτηοί, 2. 

06. λυξία --- ἴῃ ΑἸκανπϑηΐθη, 
βορρηΐθ ον ἀ6Υ [η56] [,Θι|τ88. 

4 Ἐ 



δ ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ἣν ὃ Τιμόϑεος. ὡς δ᾽ οὐκ ἀντανῆγε; τρόπαιον αὖ κἀκεῖνος ἐστή- 
σατο ἐν ταῖς ἐγγυτάτω νήσοις. ὁ δὲ Τιμόϑεος ἐπεὶ ἄς τε εἶχεν 
ἐπεσκεύασε καὶ ἐκ Κερκύρας ἄλλας προσεπληρώσατο, γενομέ- 
νῶν αὐτῷ τῶν πασῶν πλέον ἡ ἑβδομήκοντα, πολὺ δὴ ὑπερεῖχε 
ναυτικῷ χρήματα μέντοι μετεπέμπετο 4“ϑήνηϑεν᾽" πολλὼν γὰρ 
ἐδεῖτο, ἅτε πολλὰς ναῦς ἔχων. ἷ Ἶ 

3 3 . ᾿ -» 3 

, Οἱ μὲν οὖν ᾿4“ϑηναῖοι καὶ “ακεδαιμόνιοι περὶ ταῦτα ἡσαν. 
οὗ δὲ Θηβαῖοι ἐπεὶ κατεστρέψαντο τὰς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ πόλεις, 
ἐστράτευον καὶ εἰς τὴν Φωκίδα. ὡς δ᾽ αὖ καὶ οἵ Φωκεῖς ἐπρέ- 

᾿ , Ἀν Ὁ ᾿ , 
σβευον εἰς τὴν “ακεδαίμονα καὶ ἔλεγον οτι εἶ μη βοηϑήσοιεν, 

3 Ἷ ι ΄ » ’ " ἢ 
οὐ δυνήσοιντο μὴ πείϑεσϑαι τοῖς Θηβαίοις. ἐκ τούτου οὗ “ακε- 

δαιμόνιοι διαβιβάξουσι κατὰ ϑάλατταν εἰς Φωκέας Κλεόμβρο- 
΄ Α » »" 

τόν τε τὸν βασιλέα καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τέτταρας μόρας καὶ τῶν συμ- 
μάχων τὸ μέρος. 

ς ᾿ » 2 

2 Σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐκ Θετταλίας ἀφι- 
ἣ" ᾿ Ἁ Ἁ - ς , ’ ΄ 

κχνεῖται πρὸς τὸ κοινὸν τῶν “ακεδαιμονέων Πολυδάμας Φαρσα- 

λιος. οὗτος δὲ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ Θετταλίᾳ μάλα εὐδοκίμει, καὶ ἐν 
ϑίψιω ΑἉ » , ΄ 5“... " ΄ 3 Ἁ 3 ἰκ 

αὑτῇ δὲ τῇ πόλει ουτῶς ἐδόκει καλὸς τὲ καγαϑὸος εἶναι ὥστὲ καὶ 
’ »“ 2 - 3 

στασιάσαντες οἵ Φαρσάλιοι παρακατέϑεντο αὐτῷ τὴν ἀκρόπο- 
΄ ΄ χὰ 

λιν, καὶ τὰς προσόδους ἐπέτρεψαν λαμβάνοντι. ὁσα ἐγέγραπτο 
᾿: ", ἣ, » 

ἐν τοῖς νόμοις, εἴς τε τὰ ἱερὰ ἀναλίσκειν καὶ εἰς τὴν ἄλλην διοί- 

θ6. πολλῶν γὰρ ἐδεῖτο --- Ἐν 
Παίιο Ροῖῃ) Βορίπη ἀν ΧΡ α! 0 Ππν 
13 Ταϊοπίθ νὸὴ ἄθῃ Αἰ θη θυ ΘΥΠ]- 
ἰθη (50Κγ, ἀθ ρογηαί. 100), οἷπθ 
ΘΠ Π16, αἀἷθ 850 πηρ θη ϊ θη νγᾶν, ἀἃ 55 
50 γα 68 δ: 85 ὲ ἽἼ20᾽. ΒΆβ 6. ΚΟΠΗΙΟ: 
συνίσασι (οἵ συνεστρατευμένοι) γὰρ 
αὐτῷ κατὰ μὲν ἀρχὰς τῶν πολέμων 
διὰ τὸ μηδὲν παρὰ τῆς πολέως λαμ- 
βάνειν εἰς τὰς ἐσχάτας ἐνδείας κα- 
ἁγιστάμενον. 

5οομ βίοβ Βποῆ. 
Ι.1. κατεστρέψαντο---5.Ὁ,4,08. 

εἰς τὴν Φωκίδα --- Ἡῖο ῬΠΟΙΚΘΟΣ 
ὙγΆΥΘ ἢ. 50 Π0 ἐγ Πον τηϊν ἄθη ὙΠορθᾶ- 
ΠΘΡὴ ἴῃ Εἰμβομαῦ. (1Π1, ὃ, 4) απ 
δ 6 ἢ) Π0Ο]. ἴῃ (ον Ἰοίχίοι Ζοϊι Βα 68- 
ΘΘΠΟ556η (ΟἿ 1 αἸκο ἃ πη ΟΡ ον" 656}, 
Ὀιοάον. ΧΥ, 8]. 

τὸ μέρος --- ἄρῃ ΤΊ]ΙοΙ!, τγθ! οἶον 
δα νίοὺν Βρϑυ δ ]50}}6 Μοτθὴ ἸΚομηηλί,, 
6]. Απαρ. ,, 8, 4. διέλαβον οἷ στρα- 
τηγοὶ τὸ μέρος ἑκάστοις. 

2. ὅσα ἐγέγραπτο -- ἀον Βοἰὰ- 
εἰνβαῖζ 18 ΟΒ]δοὶ σὰ ἀναλίσκειν. 6]. 
Ὁ Ὗ, ὩΣ» 



ἘΛΛΗΝΙΚΑ. ΥἹ, 1. 99 

κησιν. κἀκεῖνος μέντοι ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων τήν τὲ ἄκραν 8 
" ’ 2 Μ᾿ “Ὁ Ἂν »" Ἵ 9 

φυλάττων διέσωξεν αὐτοῖς καὶ τὰλλα διοικῶν απελογίξετο κατ 
, 3 “- ἐνιαυτόν. καὶ ὁπότε μὲν ἐνδεὴς εἴη, παρ᾽ ἑαυτοῦ προσετίϑει, 

ς » 3 3 

ὁπότε δὲ περιγένοιτο τῆς προσόδου, ἀπελάμβανεν. ἣν δὲ καὶ 
ἄλλως φιλόξενός τε καὶ μεγαλοπφεπὴς τὸν Θετταλικὸν τρόπον. 

οὗτος οὖν ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς τὴν “ακεδαίμονα, εἶπε τοιάδε. 

᾿Εγὼ 9 ὦ ἄνδρες “ακεδαιμόνιοι, πρόξενος ὑμῶν ὧν καὶ 4 
τ ' 3 -» 

εὐεργέτης ἐκ πάντων ὧν μεμνήμεϑα προγόνων, ἀξιῶ, ἐάν τέ 
- - Ἁ ς ΡΞ -»" 

τι ἀπορῶ, πρὸς ὑμᾶς ἰέναι, ἐάν τέ τι χαλεπὸν ὑμῖν ἐν τῇ Θετ- 
-» 3 53 3. 5. δ 

ταλίᾳ συνιστῆται, σημαίνειν. ἀκούετε μὲν οὖν εὖ οἶδ᾽ ὅτι καὶ 
ὑμεῖς Ἰάσονος ὑνομα" ὁ γὰρ ἀνὴρ καὶ δύναμιν ἐ ἔχει μεγάλην καὶ 

ὀνομαστός "ἐστιν. οὗτος δὲ σπονδὰς ποιησάμενος. συνεγένετό 

μοι, καὶ εἶπε τάδε. Ὅτι μὲν, ὦ Πολυδάμα, καὶ ἄκουσαν τὴν ὕ 
» ’ ,ὔ ,ὕ Ἢ 

υμετέραν πόλιν δυναίμην ἂν 

τῶνδε λογίζεσϑαι. 

παραστήσασϑαι ἔξεστί σοι ἐκ 
ἐγὼ γὰρ. ἔφη. ἔχω μὲν Θετταλίας τὰς πλεί- 

στας καὶ μεγίστας πόλεις συμμάχους κατεστρεψάμην δ᾽ αὐτὰς 

8. ἀπὸ τούτων τῶν χρημά- 
των ---ἰπ ἀθτη δ᾽ ἀϊ6565 6 6]4 ἀδ- 
Ὁ γον δπαίθ. Ε]. τὰ ΤΥ, 2, 7. 
τὴν ἄκραν - ἃ. ἴ. τὴν ἀπρό- 

πολιν υγἱὶθ ΙΝ, 4, 10. 
ἐνδεὴς εἴη --- ταᾶῃ πηϊβϑίθ π80}} 

ἄδτι ἴοϊρεπάθη οἰνγὰ τῆς προσόδου 
εὐρἄμζθη, σγθῆῃ Πἰοἢΐ νἱθ] }] οἰ ομν ΠΔῸἢ 
Ὀιηδοτβ γουβοη!αρ ἐνδεήσειξ, 4158 ὰη- 
ῬΘΥβθ]]0ἢ). τηϊΐ ἀον Βοαθαίπηρ : γ᾽ 6 ἢ ἢ 
οἰνγἃ8 ΘΒ, Ζὰ ΒΟ γθἑ θ δα ἰβί, 
παρ᾽ ἑαυτοῦ --- ἂὰ8 561 Π 6} 

ΜΙ 61 π. Ηθνγοά. ΠΠ, 129. τῷ ἐπιμεμ- 
φομένῳ. ἐκ τῆς δίκης παρ᾽ ἑαυτοῦ δι- 
δόντα ἄλλα ἀποπιμπλάναι αὐτοῦ τὸν 
ϑυμόν. ΨΠ:,..29.- τὰς τετρακοσίας 
μυριόδας τοι τῶν στατήρων ἀπο- 
πλήσω παρ᾽ ἐμεωυτοῦ. ΨΠΙ, ὅ. ὡς 
παρ᾽ ἑωυτοῦ διδούς. 
μεγαλοπρεπὴς -- τρόπον -- 

Πὶ6 ΤΠ ΘΒ. γᾶ ἰπῚ ΑἸ ΘΥ Πτι ΠῚ 
ἴῆγου ΡΥ Β Π16 06 ὑπα ΘΒ Οἢ ΘΠ ἀρ’ 
ψοροη Ὀοκαηηί, ΕἸρΘηβοῃαἤθη, αἷ6 
ἄπτο ἄθη Βοϑομίατη ἴῃγῈ5. ἔρποῃίθᾶ- 
τη ῳδη468 Ὀερ ηδιϊρὶ νυγάθη. Ὑ]. 
ΑΙΒΘμ. ΧΙΝν 5.662 1 ὁμολογοῦνται ΤῈ 
οἵ Θετταλοὶ πολυτελέστατοι τῶν Ἑλ- 
λήνων γεγενῆσϑαι περί τὲ τὰς 
σϑῆτας καὶ τὴν δίαιταν. οὶ]. ΧΠ 

5. 278. 

4. εὐεργέτης -- εἶπα ΘΠ γΘπᾶθ 
ΒοΖο μη ηρ᾽, ὑγ6 10}16. οἰηζθίηθ ϑίδδίθῃ 

ΔΉ ΘΥΘη ρΆΏΖΕη δίδαίθη Οὐοὺ δἰ ηΖ6}- 
ποθὴ Μᾶππουῃ δου ΠῚ Π! 6. αἀἴ6. β᾽ο ἢ). ἘΠῚ 
βῖθ νϑγαϊθηί σϑιηδοηί ἢδίίθη. δηηϊί 
ΓΘ σον Π]0ἢ ρον ῖδθ6 ουΠ6 116 
πηα Βοομία νουθυηάθη:; Ζ. Β. ἴῃ ΑἰΠθη 
αἴθ ϑρθίβιαμρ 'πὶ Ρυγίαπθαπι. ΠΘηΊΟΒ(ἢ. 
ν. Ὁ. ΓΤΙΙρΡο5. 990. Χ6η, ἨΒΘΙ]. 1. 
1. ον, 6. ἘΠΕ Π  π9ν. ΜΙ ΘΥ Αν 
ΔνοΙΓ σὰ Πϑμηοβίῃ, Τμδριίη. 5. 282, 

τι ἀπορῶ -- [λον Αὐοοαϑβαιῖν Δ 0 ἢ 
ΤΙμπκγᾶ. Ψ, 40. ἀποροῦντες ταῦτα, 
ὉΠ4 πηϊὶ δἴπθηι δαβδίαηϊίν Ηονοά. ΠῚ, 
4. ἀπορέοντι τὴν ἔλασιν. ἸΨ, 179. 
ἀπορέοντι τὴν ἐξαγωγήν. 

εὖ οἶδ᾽ ὅτι -- ε]Πριίβομον Ζν]- 
ΒΟμθηβαίζ, χὶ 46ηῚ (85. γον 4685 
Ἠδυρίβαιοβ ἴῃ ἀδάδηκοη Ζὶ οὐρἄμζθη 
ἰδί. 6]. 510, ὙΒΆΚ,ΎΤ, 84. ἀγγελ- 
λοίμεϑα δ᾽ ἂν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἐπὶ τὸ 
πλεῖον. 50 800}} ὙΠ], 1, 44. εὖ ἴστε 
ὅτι. 
Ἰάσονος --- Ηργγβοῆον ἴῃ ΡΠΘΥδ6 

ἴῃ ΤΏ βϑδ]θη. ὃ). δῦ σὰ 8 8. 
σπονδὰς ποιησάμενος -- 

ἀθῆη δὺ Πιδίία τὴ θη ῬἢΔΥΒΔΙΊ ΘΓ η 
Κυῖθρ βομνι, ννῖθ 8] εἰ οι ὨΔΟΒΠΘΙ ἀἰθ 
Δ νγονίθ ὑμῶν τὰ ἐναντία ἐμοὶ στρα- 
τευομένων τοΐρθῃ, 



4 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ὑμῶν σὺν αὐταῖς τὰ ἐναντία ἐμοὶ στρατευομένων. καὶ μὴν οἷ- 
σϑά γε ὅτι ξένους ἔχω μισϑοφόρους εἰς ἑξακισχιλίους. οἷς. ὡς 

κε ’ ΄ ᾿. τι ΄ 

ἐγὼ οἶμαι, οὐδεμία πόλις δύναιτ᾽ ἂν ῥᾳδίως μάχεσϑαι. ἀριϑμὸς 
μὲν γὰρ, ἔφη, καὶ ἄλλοϑεν οὐκ ἂν ἐλάττων ἐξέλϑοι" 
μὲν ἐκ τῶν πόλεων στρατεύματα τοὺς μὲν προεληλυϑύτας ἤδη 
ταῖς ἡλικίαις ἔχει. τοὺς δ᾽ οὕπω ἀκμάξοντας" σωμασκοῦσί γὲ 

Χ Κ ὰ πὰς ἫΝ αὐ ᾿ 2 δι ΄ ᾿ 5, .Ἃ Α 3 Ἁ μὴν μαλὰ ὀλίγοι τινὲς ἐν ἑκάστῃ πόλει παρ᾽ ἐμοὶ δὲ οὐδεὶς μι- 
θσϑοφορεῖ, ὅστις μὴ ἱκανός ἐστιν ἐμοὶ ἴσα πονεῖν. αὐτὸς δ᾽ 

ἀλλὰ τὰ 

2 ᾿ , Ν ᾿ Χ ς - 3 -» Α Χ » , » : 
ἐστὶ. λέγειν γὰρ χρὴ πρὸς ὑμᾶς ταληϑῆ. καὶ τὸ σῶμα μᾶλα ευ- 

ρῶστος καὶ ἄλλως φιλόπονος. καὶ τοίνυν τῶν παρ᾽ αὑτῷ πεῖραν 
λαμβάνει καϑ᾽ ἑκάστην ἡμέραν" ἡγεῖται γὰρ σὺν τοῖς ὅπλοις 
καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις καὶ ὅταν ποι στρατεύηται. καὶ οὗς μὲν 
ἂν μαλακοὺς τῶν ξένων αἰσϑάνηται, ἐκβάλλει, οὗς δ᾽ ἂν ὁρᾷ 
φιλοπόνως καὶ φιλοκινδύνως ἔχοντας πρὸς τοὺς πολέμους. τιμᾷ 
τοὺς μὲν διμοιρέαις, τοὺς δὲ τριμοιρέαις, τοὺς δὲ καὶ τετρα- 
μοιρίαις. καὶ ἄλλοις δώροις, καὶ νόσων γὲ ϑεραπείαις καὶ περὶ 
ταφὰς κόσμῳ ὥστε πάντες ἴσασιν οἵ παρ᾽ ἐκείνῳ ξένοι ὅτι ἡ 
πολεμικὴ αὐτοῖς ἀρετὴ ἐντιμότατόν τὲ βίον καὶ ἀφϑονώτατον 

γ παρέχεται. ἐπεδείκνυε δέ μοι εἰδότι ὅτι καὶ ὑπήκοοι ἤδη αὐτῷ 
εἶεν Μαρακοὶ καὶ 4όλοπες καὶ ᾿“λκέτας ὁ ἐν τῇ Ἠπείρῳ ὕπαρ- 
χος᾽ ὥστε, ἔφη, τί ἂν ἐγὼ φοβούμενος οὐ ῥᾳδέως ἂν ὑμᾶς οἰοί- 
μην καταστρέψεσϑαι; τάχα οὖν ὑπολάβοι ἄν τις ἐμοῦ ἄπειρος, 
Τί οὖν μέλλεις καὶ οὐκ ἤδη στρατεύεις ἐπὶ τοὺς Φαρσαλίους; 
ὅτι νὴ Δία τῷ παντὶ κρεῖττόν μοι δοκεῖ εἶναι ἑκόντας ὑμᾶς μᾶλ- 

Βαβδίαηϊιϊ να Καὴη 400} οἴη ἀδθεὶ- 
βίθῃθηάθη ΑὙἙκοὶ οἷη ϑαβδβίαηιν τηϊὶ 
οἴπμθν Ῥυᾷροβιίοη 45. Αἰγεῖ θαὶ νουραη- 
θη πνοράθη. Τμακγά. ΙΝ, 10, 4, καὶ 

5: ξένους--μισϑοφόρους -- 
ἰδὶ Κοῖπθ Ταιίο] 0516, βοπάθνι ἀϊθ ξέ- 
νοι βδἰπά 'ἴπὶ (δροηβαίζ σθρθῦῆ αἷθ 
ΤἼ ΒΒ ΠΟΥ. σὰ ΠΘΠ 6 η.. ἰοῦ αἷθ οΥ 
Διι8Β  Γά 6 η νον ροη ΚΟηΠίθ. 

τὰ ἐκ τῶν πόλεων στρατεύ- 
ματα --- ἀἰοὸ ἃ5 ἀθη ὔγρονη 56|0 5. 
Βθβίθῃθηάθη ἤροντο, ἀἷθ βοῃηβδί πᾶπῆρ; 
τὰ πολιτικὰ στρατεύματα φοπδπηί 
νγονάθη. ΥρΊ]. ΤΡ, 4, θυ Ὕ 20. 
ὅστις μὴ ἱκανός ἔστιν - "16 

Νοραιίίου μὴ 56} ἴῃ γοαἰΐνθη ϑἄ(ζθῃ, 
αἴθ. οἴπθηὶ ΕῸ]ρ οϑαίζθ θη βρυθοῆθη, Ζι- 
γνοίη, θη ἀδν ΤΠ} ἀθυβ "6 ἢ ΠΡ 
οἷπ ρα δο ίοιν ἰβί; πη θ᾽ ϑίθη 16 }}5. Ἰθάοοἢ 
»"» Νορδιίοι οὖ. εῖ. ΥΙ}} 5} 

). δειμοιρίέαις --- ἃ. ἱ. τὶν ἀονΡ- 
δνονδα ϑο|46. 
περὶ ταφὰς κόσμω -- Νὶϊ οἰπθηι 

οὐκ ἐν γῇ στρατός ἐστιν 65. ἴδὶ πίοι 
οἵη δυΐ ἀ6πηὶ Τιᾶπάθ ΒΘ Πα ο 65 Ηθου, 

1. μοι εἶδότι --- ταῖν, ἂδτ ἴ0} 
68 ΔΘ, ΒΟΠΟἢ 80 Ψυβϑίθ. ὴ 
Μαρακοὶ καὶ 4 δὁλοπες:--- οίο- 

ΠΙ50 6 ὙΟΙΚουβο αἰ θη, 
᾿Δλκέτας --- Κδηὶρ ἄον. ΜοΙΟΒ86. 

ἴῃ ρῖγοβ. 6). 2, 10. 
ἤδη -- ο΄ οἴοι ει πι, ννῖθ βοηβὶ 

δὕζου. πὴ. ἄθοι ΕἸ ΡῚΠΠῚ, γβΙ. σὰ ΤΥ, 
1, 14, 
τῷ παντί --- 5. σὰ 1|,. ὃ, 22. 
μᾶλλον --- νουβίᾶνκὶ ἄθη ἐοπιρᾶ- 

ταϊΐνθη Βορυ δ, ἱπάθπὶ 65. ἀθηβθ!θθὴ 
ΠΟΘΙ οἴη πα} οὐ ηθηθυί, Δηδθ, ΤΡ", 0, 11. 



ἘΛΛΉΝΙΚΑ. ΥἹ,1. δῦ 

λον ἢ ἄκοντας προσαγαγέσϑαι. βευσθεννες μὲν γὰρ ὑμεῖς τ᾽ ἂν 

ὶ βουλεύοισϑε ῦ, τι δύναισϑε κακὸν ἐμοὶ, ἐγώ τ᾿ ἂν ὑμᾶς ὡς ἀσϑε- 

νεστάτους βουλοίμην εἶναι" εἰ δὲ πεισϑέντες μετ᾽ ἐμοῦ γένοι- 
σϑε, δῆλον ὅτι αὔξοιμεν ἂν ὅ,τι δυναίμεϑα ἀλλήλους. γιγνώ- 8 
ὅκω μὲν οὖν, ὦ Πολυδάμα, ὅτι ἡ σὴ πατρὶς εἰς σὲ ἀποβλέπει" 
ἐὰν δέ μοι φιλικῶς αὐτὴν ἔχειν παρασκευάσῃς, ὑπισχνοῦμαί σοι, 
ἔφη, ἐγὼ μέγιστόν σε τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι μετ᾽ ἐμὲ καταστήσειν. 
οἵων δὲ πραγμάτων τὰ δεύτερά σοι δίδωμι ἄκουε, καὶ μηδὲν 
πίστευέ μοι ὅ,τι ἂν μὴ λογιξομένῳ σοι ἀληϑὲς φαίνηται. οὐκοῦν 
τοῦτο μὲν εὔδηλον ἡμῖν, ὅτι Φαρσάλου προσγενομένης καὶ τῶν 
ἐξ ὑμῶν ἠρτημένων πόλεων εὐπετῶς ἂν ἐγὼ ταγὸς Θετταλῶν 
ἁπάντων κατασταίην᾽ ὥς γὲ μὴν, ὅταν ταγεύηται Θετταλία, εἰς 
ἑξακισχιλίους μὲν οἵ ἱππεύοντες γίγνονται, ὁπλῖται δὲ πλείους 
ἢ μύριοι καϑίδτανται. ὧν ἐγὼ καὶ τὰ σώματα καὶ τὴν μεγαλο- 9 
ψυχίαν ὁρῶν οἶμαι ἂν αὐτῶν εἰ καλῶς τις ἐπιμελοῖτο, οὐκ εἶναι 
ἔϑνος ὁποίῳ ἂν ἀξιώσαιεν ὑπήκοοι εἶναι Θετταλοί. πλατυτά- 
τῆς γὲ μὴν γῆς οὔσης Θετταλίας, παντα τὰ κύκλῳ ἔϑνη ὑπήκοα 
μέν ἐστιν, ὅταν ταγὸς ἐνθάδε καταστῇ σχεδὸν δὲ πάντες οἵ 

ταύτῃ ἀκοντισταί εἰσιν᾽ ὥστε καὶ πελταστικῷ εἰκὸς ὑπερέχειν 
τὴν ἡμετέραν δύναμιν. καὶ μὴν Βοιωτοί γε καὶ οἵ ἄλλοι πάντες 10 
ὅσοι “ακεδαιμονίοις πολεμοῦντες ὑπάρχουσί μοι σύμμαχοι" καὶ 

ἀκολουϑεῖν τοίνυν ἀξιοῦσιν ἐμοὶ, ἂν μόνον ἀπὸ “ακεδαιμο- 
νίων ἐλευϑερῶ αὐτούς. καὶ ᾿4ϑηναῖοι δὲ εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντα 
ποιήσαιεν ἂν ὥστε σύμμαχοι ἡμῖν γενέσθαι" ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐκ ἄν 

πολὺ οὖν κρεῖττον τοῦ ἐρήμου ὄρους 
καὶ πλέψαι τι πειράσϑαι͵ μᾶλλον ἢ 
πρὸς ἰσχυρὰ χωρία καὶ ἄνδρας κα- 
τεσκευασμένους μάχεσϑαι. ΥἹΙ, 4, 12, 

8, παρασκευάσῃ ς -τ- πηϊὶ ἀθγη 
Ασουβ. οὕτὴ Ιηῇπ, ννὶθ συμπράττειν 
1, 3, 18. 
᾽πόλεων - πδηη!ο) προσγενομέ- 

νων. 9]. τὰ Ν, 4, 88. 
ταγός -- ΤΙ ΘΒΒΆΠΙθη Βοβία πα 8085 

οἷποῦ ΔΉΖΔΠΗΙ 5οϑίδηαϊσον ϑίδαίθη, 
αἴθ Ἰδάοο 1η οἴπον Αὐὐὶ Βυαπαάδϑνογῃᾶ!ι- 
ηἶ55 βία πάθῃ, 810} σχῸ}} πὶ ΚᾺΠ16 ἀ6Υ 
Νοίῃ οἴηθη φοπιθίπθο μα ἘΠ ΘΗ θη ΑΒΓἢ- 
ΤΟ οΥνγᾶ ] 6 η, ἄθν θη Νάπιθη ταγύς 
Γἀ γίο. Οἰδηδίιουθ8 5. Β6Ὶ ΒοῃδηηΔ ηΠ 
ατίθοῃ. ΑἸίονῃ. Π 5, 70 Η͂, 
ἑξακισχιλίους --- ἀϊο ἴῃ γοι- 

ὨδΠη155 Ζ.ΠΊ ΕἾΒΒυ ΟἾκΚ βίϑυκα Ζ8}] ΔοΥ 

Βοῖίου οὐκ νι 516 ἢ) δὰ θη οἱ σθηΐῃ ϊτη- 
ΠΟ θη Ψογη ΔΙ πἰβϑθη ΤΠ ββδῆθηβ, στὸ 
α16 Πουυβοπθηάθη δίδηαἋο τηθῖδί ΠῸΡ Ζὰ 
Ρίογαθ ἀϊθπίθη. 81. 1, ὁ, 19. 

9. οἶμαι ἄν---ἀν σα δει ζιι εἶναι. 
γ81. 4, 2. 

οἵ ταύτῃ --- ἃ. ᾿. 
ΠπΠΘηᾺ6η. 

10. ὅσοι -- πολεμοῦντες -- ἀδ5 
ῬΑΥοΙρ. ὨΪύ οἰηθ πη Ζὰ οὐρἄηζοηάθη 
εἰσί 5ιαίι ἀ65 ογυγαγίθίθη Ὑ ΘΥθῚ ἤπ. 
Π)6 τ 6. ἍΜ]... 1. πάντες ὅσοι συμ- 
παρεπόμενοι ᾿ἀξιοϑέατοι ο ἂν φαίνοιν- 
το. 81]. ἃποῖϊ σὰ 2, 27. 
πώντα ποιήσαιεν ἂν ὥστε 

- Ῥίθβθὶθθ Οοηϑιναοίίοη 80}} ΟΟΠ ΘΗ, 
Π, 9, 06. πάντ᾽ ἐποίει ὥστε ἀπαλλα- 
γῆναι τοῦ ᾿᾿ρχεδήμου. ϑόοηδι Ῥῆθρι 
οἷη ΕἸπαΙθαίζ τὴ ὅπως οὐεγ ὡς τΖὺ 

416 ἢϊο ψοἢ- 
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μοι δοκῶ πρὸς αὐτοὺς φιλίαν ποιήσασϑαι. νομίζω γὰρ ἔτι ῥᾷον 
Ἁ Ἁ ᾿ κ - 3 Α δὰ ᾽ 

ι1 τὴν κατὰ ϑάλατταν ἢ τὴν κατὰ γὴν ἀρχὴν παραλαβεῖν ἄν. εἰ δὲ 
εἰκότα λογίζομαι. σκόπει. ἔφη. καὶ ταῦτα. ἔχοντες μέν γε Μα- 
κεδονίαν. ἔνϑεν καὶ ᾿4“ϑηναῖοι τὰ ξύλα ἄγονται, πολὺ δήπου" 
πλέονας ἐκείνων ἱκανοὶ ἐσόμεϑα ναῦς ποιήσασϑαι. ἀνδρῶν γε 
μὴν ταύτας πληροῦν πότερον ᾿“ϑηναίους ἢ ἡμᾶς εἰκὸς μᾶλλον 
δύνασϑαι. τοσούτους καὶ τοιούτους ἔχοντας πενέστας; τούς γε 

μὴν ναύτας τρέφειν πότερον ἡμᾶς ἱκανωτέρους εἰκὸς εἶναι τοὺς 
δι᾿ ἀφϑονίαν καὶ ἄλλοσε σῖτον ἐχπέμποντας ἢ ̓4ϑηναίους τοὺς 

1 μηδ᾽ αὑτοῖς ἱκανὸν ἔχοντας, ἂν μὴ πρίωνται; καὶ χρήμασί γε 
εἰχὸς δήπου ἡμᾶς ἀφϑονωτέροις χρῆσϑαι μὴ εἰς νησύδρια ἀπο- 
βλέποντας. ἀλλ᾽ ἠπειρωτικὰ ἔϑνη καρπουμένους. πάντα γὰρ 
δήπου τὰ κύκλῳ φόρον φέρει. ὅταν ταγεύηται τὰ κατὰ Θεττα- 
λίαν. οἶσϑα δὲ δήπου ὅτι καὶ βασιλεὺς ὁ Περσῶν οὐ νήσους 
ἀλλ᾽ ἤπειρον καρπούμενος πλουσιώτατος ἀνθρώπων ἐστίν" ὃν 
ἐγὼ ὑπήκοον ποιήσασϑαι ἔτι εὐκατεργαστότερον ἡγοῦμαι εἶναι 
ἢ τὴν Ἑλλάδα. οἷδα γὰρ πᾶντας τοὺς ἐκεῖ ἀνθρώπους πλὴν ἑνὸς 

μᾶλλον δουλείαν ἢ ἀλκὴν μεμελετηκότας. οἶδα δὲ ὑφ᾽ οἵας δυ- 
νάμεως καὶ τῆς μετὰ Κύρου ἀναβάσης καὶ τῆς μετ᾽ ᾿ἡγησιλάου 

18 εἰς πᾶν ἀφίκετο βασιλεύς. ἐπεὶ δὲ ταῦτ ᾿ εἰπόντος αὐτοῦ ἐγὼ 
ἀπεκρινάμην ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ἀξιόσκεπτα λέγει. τὸ δὲ “ακεδαι- 

μονίοις ὄντας φίλους ἀποστῆναι πρὸς τοὺς ἐναντίους, μηδὲν 
ὅ“, ἐλ - 3 ᾽ Ξ- ᾿ 

ἔχοντας ἐγκαλεῖν, τοῦτ᾽. ἔφην, ἄπορόν μοι δοκεῖ εἶναι 

ΓΟ]ρΘη. ΤΥ, Ὁ} ὙἹ1...4.921. ΤΑ ΒὉ: 
11|.1;-18ι:..,..8 5. ογατα Θη ε 1. τι. 
γβί. ζυ ὅ, 4. 
τ εἰς. ̓ ογιέξιοημβιαιο. ΟὈ πη ῖη 6 

ΒουΘΟΠ Παρ, Β80ῃρ οΙη 588 ἰδ. 
Περον ἰδ σοπδίγαοιίοη. 5. Ζὰ 15.3.91. 

τὰ ξύλα --- ΗοϊΖ συπὶ Βαι ἄδὺ 
ΘΟΠΙ ΠΡ τνὰτάθ νὸὰ (θη Αἰπθηθνη ἀδᾶ- 
18 15. ΠΟῸἢ ρΥνδϑβϑίθηἑ θ}}5 ἀ5 Μακοάο- 
ηἶθη θθζορθη. 0]. Ν, 2, 10. Τηυκγά. 
Ιν, 1038. δέιηοϑι}}. ρ6ρ. ΤίηιοΙἢ. 26. 
29. διίοάον, “ΧΧ, 40. ΡιΙιίαγο, ἢ) 6- 
γηρίν, 10, 
πενέστας --- 5. σὰ 11, 8, 86. 
4ϑηναίους --ὀ πρίωνται -- 

[)}6 πἴοθν 56} ν ΓΡαο θα Βοάθη Αἰιϊ- 
Καβ Κοπηίο ἱγοίζ ἄθὺ {το ΠῚ θη Β6- 
θαπαηρ ἀν ἀϊοπίοη Βονο!Πκουιηρ πἰο ὶ 
Εἰ προ μη ἃ ΤΠ οθΘ μβηη {61 ρον ἄνθη, 50 
855. νἱϑ] (ἀοιγοῖθ γοὴ Δι βου 4 }0 οἱ η- 

ὁ δ᾽ 
' 

σοί νγουάθη πημβϑίθ, Κ6]1}.1, 1,85; 
 υ 

Ι2. νησύδρια --- Ποη ρονϑὄββίθη 
ΤΠΟΙ] βοῖηον Εἰηκίηα, ἴῃ ἀθν Ὀθβίθη 
Ζοῖῖ ροροη 1200 Ταϊθηίθ, δαί Αἰ θη 
γῸ δθῖπθη. Βιιηάοβρθποββθι πηὰ ἴ[η.- 
(θυ Π0 ἢ, πη ἰβί Τ56] ΘΟ ΘῈ. σ6- 
Ζορθη, --- ᾿)ὰ5 Ποιηϊπαίὶν νησύδρια 
ἰδὲ ἴῃ βου ηρ ΒοΠἀϊζοη θυ ΝΝ οἶδ 'πὶ (16- 
ΒΘΏΒ5812 Ζ1 ἡπειρωτικὰ ἔϑνη φοδβοίσι, 

ὃν ἐγὼ κτέ, --- Ὀα88 δαβοὴ υἱνκ- 
10} δὰ οἴπθὴ ΑΠρΥΠ δα ἀἃ5. Ρθυ81]- 
8016 Ποίοῃ. σράδομι, θοβίάι οὶ Ιβοκτ, 
ΡΙΝΠΡΡ. 119, ἀον νοὶ ἱππὶ ΒΑρῚ: 
ἐποιεῖτο γὰρ τοὺς λόγους ὡς εἰς τὴν 
ἤπειρον διαβησόμενος καὶ βασιλεῖ 
πολεμήσων. 
πάντας ---μεμελετηκότας -- 

8.. Ζ Π|, 1, 26. 
εἰς πᾶν ἀφέκετο --- 85. Ζι Υ, 4, 

ῳ 

« 

».» 
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ἐπαινέσας με καὶ εἰπὼν ὅτι μᾶλλον ἑκτέον μου εἴη, ὅτι τοιοῦτος 
, ᾽ -" , 3 , ᾿ 8 " ,’ 5 ΦὈΚ Ἂ 

εἴην, ἀφηκὲ μοι ἔλϑοντι προς ὑμᾶς λέγειν ταληϑής οτι διανοοῖτο 

στρατεύειν ἐπὶ Φαρσαλίους, εἰ μὴ πεισοίμεϑα. αἰτεῖν οὖν ἐκέ- 
΄ 3..κΧ8 » ΝΥΝ , ᾿ ὃ ὃ - ἰνή 

λευε βοήϑειαν παρ᾽ ὑμῶν. καὶ ἐὰν μέν σοι. ἔφη, διδῶσιν ὥστε 
ς -. σε πείϑειν ἱκανὴν πέμπειν συμμαχίαν ὡς ἐμοὶ πολεμεῖν, ἄγ᾽, 

ἔφη. καὶ τούτῳ χρώμεϑα ὅ,τι ἂν ἀποβαίνῃ ἐκ τοῦ πολέμου ἂν 
’ ᾿ - δ -»ὝἭ ": 3 ΒΩ 3 Λ μ 

δὲ σοι μη δοκῶσιν ἱκανῶς βοηϑεῖν, οὐκ Ἴθὴ ἄνεγκλητος αν δι- 
καίως εἴης ἐν τῇ πατρίδι, ἥ δε τιμῷ, καὶ σὺ πράττοις τὰ κρά- 
τιστα. περὶ τούτων δὴ ἐγὼ ἥκω πρὸς ὑμᾶς καὶ λέγω πάντα ὅσα 14 

ἐκεῖ αὐτὸς τε ὁρῶ καὶ ἐκείνου ἀκήκοα. καὶ νομίξω οὕτως ἔχειν, 
ῶ ἄνδρες “ακεδαιμόνιοι, ὡς εἶ μὲν τϑε μεθ ἐκεῖσε δύναμιν μὴ 

ἐμοὶ μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις Θετταλοῖς ἱκανὴν δοκοῦσαν εἷ- 

ναι πρὸς Ἰάσονα πολεμεῖν, ἀποστήσονται αὐτοῦ αἱ πόλεις" πᾶ- 
σαι γὰρ φοβοῦνται ὅποι ποτὲ προβήσεται ἡ τοῦ ἀνδρὸς δύνα- 

Ε Ἁ Ὶ α; " ’ , 3 ’ 

μὲς δἰ δὲ νεοδαμώδεις καὶ ἄνδρα ἰδιώτην οἴεσϑε ἀρκέσειν, 

συμβουλεύω ἡσυχίαν ἔχειν. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι πρός τε μεγάλην Ὁ 
ἔσται δώμην ὁ πόλεμος, καὶ πρὸς ἄνδρα ὃς φρόνιμος μὲν οὕτω 
στρατηγός ἐστιν ὡς ὅσα τὲ λανϑάνειν καὶ ὅσα φϑάνειν καὶ ὅσα 
βιάξεσϑαι ἐπιχειρεῖ οὐ μάλα ἀφαμαρτάνει. ἱκανὸς γάρ ἐστι καὶ 
νυκτὶ Ὁσαπὲρ ἡμέρᾳ χρῆσϑαι, καὶ ὅταν σπεύδῃ, ἄριστον καὶ 

290. ΠΊΘ ΤΠδίββοηθη δἰ ἴτὰ ἀνθ ὴ 
Βυοβο. 

15. ἑκτέον μου --- 885 ΑἀΪδοί. 
ψν θα ]6 βδίθῃί ἢΐοὺ 'ἰπὶ ϑίηπο 465 Με- 
ἀϊαηη5: ἔχεσθαί τινος τ οἱ νγἃ5 ἔδϑβι- 
8] 6 η. 
διδῶσιν --- Καηῃ πητηδρ]ϊο!) 485 

οἰηχὶρ σὰ ἀθηκθηᾶθ παιθ]θοί : 416. 1,8- 
κοάἀδιηοηΐον παθθη. Ὠοθῦθθ βοῃ]αρ; 
νον Δεοὶ δῶσιν, νγὰ8 16 406]. 6 π6 Ζ1 
ἔδϑιθυ !οῆ 6. Αβασποῖτϑυν οἰ56. ἰδ, 6556} 
ἰδί Οονοὶβ ϑεοὲὶ ἃ 5.61|16 νοὴ σόοι. 
συμμαχίαν -- ΗΠ βγαρΡ 6η. 

5. 1Ν,8,24. Τῃοκγά, ΥἹ, 78. πρέσβεις 1 
ἀπέστειλαν, ὅπως ξυμμαχία αὐτοῖς 
παραγένηται. 

ὡς ἐμοὶ πολεμεῖν --- ἃ τὴ πϊί 
τὶν Καὶ 66 5ὰ [ἄγ θη. νρ]. ζαῦῦ, 2, 
38. Νὴ ἱκανός 5ι6}0 βοηϑί σονῦμη. 
ΠΟ ἀθν Ὀ]ο05856. [πῆηϊτἰν. 
τούτῳ ρώμεθϑα-- “ὶνν 0116 η 

488 ἄθ τ ὉΠ5 ΟΥ̓ ΘΠ 6 18.586}. 
καὶ σὺ πράττοις τὰ κράτι- 

στα --- ἃῦ8 ἀδιὴ ρδγΔ]]6] θη ϑαΐζα ἰβί 

οὐκ ἄν Δ} ΒίουΠοΥ σὰ ὈΟΖίΘΠΘη: 
ἀη4 πηδομίο 65 αἷγ πἰοἢ 56} Ὑ 
σαύ ρσοῃθηῦ Εβ "6216 510 αἴθ 56 Υ 
δείζ δι αἴ6 νοΥβρυθομαηρθη, αἷθ 76- 
80η ἀθη ΡοΙΪγάδηια5. ἔν ἀθὴ ΕΠ σο- 
το, 455 ΘΓ 5100: [πὶ Δ Π5ΟΠ 1 6556 
γγΟ]] 6, 

14. ἄνδρα ἰδιώτην - οἴποῃ 
ΡΥΙν Δ ΠηΔ Π}, ΠίοΠ, θἴπθη Κῦηϊρ᾽ 5608. 

105. ῥώμην --- ΗοοΥοΒΙμδοΒί, 
βίαιί 465 θ]] θη δύναμιν ἀπ} ΥἹ], 4, 
16.. ΑΨπᾶ0. ΠΙ, ὃ, 14. 
τ -- ἀφαμαρτάνει - 58. Ζι 

Ι,. 89. ἀπά νρῚ. Κγνορ. ΠῚ, 1, 10. 
ὰ Υ φήϑη χρῆναι λαϑ᾽ εὴν ἢ φϑάσαι 
ῇ “ἀποβιάσασϑαι, οὐδὲν τούτων ἵκα- 
νὸς γενόμενος διαπράξασϑαι. 

νυκτὶ ὅσαπερ ἡμέρᾳ χρῆ- 
σϑαι --- γοῆ ον Νδοῆὺ νὶθ ν τὴ 
Ταρο ἀθργαιο τηδοῃθη, αἷθ Νδο]ι θ6- 
ὨὰίΖθη.., 815 οὐ 516 Τὰρ' ψγᾶγθ, Αρ68. 
ὁ, ὁ. Κγτορ. 1, ὅ, 12. δδρ. Τιαοεα. 
ὅ, ἥ: πῇ ὄρφνῃ ὅσα ἡμέρᾳ χρηστέον, 
Ῥδν Αδοιδαιῖν ὅσαπερ ἀϊοηϊ σὰν Βο- 
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δεῖπνον ποιησάμενος ἅμα πονεῖσϑαι. οἴεται δὲ καὶ ἀναπαύε- 
σϑαι χρῆναι, ὅταν ἀφίκηται ἔνϑ᾽ ἂν ὡρμημένος ἢ καὶ διαπρά- 
ἕηται ἃ δεῖ καὶ τοὺς μεϑ᾽ αὑτοῦ δὲ ταὐτὰ εἴϑικεν. ἐπίσταται 
δὲ καὶ ὅταν ἐπιπονήσαντες ἀγαϑόν τι πράξωσιν οἱ στρατιῶται, 
ἐκπλῆσαι τὰς γνώμας αὐτῶν" ὥστε καὶ τοῦτο μεμαϑήκασι πάν- 
τὲς οἵ μετ᾽ αὐτοῦ. ὅτι ἐκ τῶν πόνων καὶ τὰ μαλακὰ γίγνεται. 

16 καὶ μὴν ἐγκρατέστατός γέ ἐστιν ὧν ἐγὼ οἶδα τῶν περὶ τὸ σώβᾶ 
ἡδονῶν᾽ ὥστε οὐδὲ διὰ ταῦτα ἀσχολίαν ἐ ἔχει τὸ μὴ πράττειν ἀεὶ 

τὸ δέον. ὑμεῖς οὖν σκεψάμενοι εἴπατε πρὸς ἐμὲ, ὥσπερ ὑμῖν 
προσήκει, ὁποῖα δυνήσεσϑέ τε καὶ μέλλετε ποιήσειν. 

Ὁ μὲν ταῦτα εἶπεν. οἵ δὲ Πακεδαιμόνιοι τότε μὲν ἀνεβά- 
λοντο τὴν ἀπόκρισιν ᾿ τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ καὶ τῇ τρίτῃ λογισάμενοι 
τάς τ᾽ ἔξω μόρας ὅσαι αὐτοῖς εἶεν καὶ τὰς περὶ “ακεδαίμονα 
πρὸς τὰς ἔξω τῶν ᾿4ϑηναίων τριήρεις καὶ τὸν πρὸς τοὺς ὁμό- 
ρους πόλεμον. ἀπεκρίναντο ὅτι ἐν τῷ παρόντι οὐκ ἂν δύναιντο 
ἱκανὴν αὐτῷ ἐκπέμψαι ἐπικουρίαν, ἀλλ᾽ ἀπιόντα συντίϑεσϑαι 
αὐτὸν ἐκέλευον ὅπῃ δύναιτο ἄριστα τά τε ἑαυτοῦ καὶ τὰ τῆς πό- 

ι8λεως. κἀκεῖνος μέντοι ἐπαινέσας τὴν ἁπλότητα τῆς πόλεως 

ἀπῆλϑε. καὶ τὴν μὲν ἀκρόπολιν τῶν Φαρσαλίων ἐδεῖτο τοῦ 
Ἰάσονος μὴ ἀναγκάσαι αὐτὸν παραδοῦναι, ὅπως τοῖς παρακατα- 
ϑεμένοις διασώξῃ" τοὺς δὲ ἑαυτοῦ παῖδας ἔδωκεν ὁμήρους, 
ὑποσχόμενος αὐτῷ τήν τὲ πόλιν πείσας ἑκοῦσαν σύμμαχον ποιή- 
σειν καὶ ταγὸν συγκαταστήσειν αὐτόν. ὡς δὲ τὰ πιστὰ ἔδοσαν 
ἀλλήλοις, εὐϑὺς μὲν οἵ Φαρσάλιοι εἰρήνην ἦγον, ταχὺ δὲ ὁ Ἰά- 

ι9σων ὁμολογουμένως ταγὸς τῶν Θετταλῶν καϑειστήκει. ἐπεί γε 
μὴν ἐτάγευσε, διέταξεν ἱππικόν τε ὅσον ἑκάστη πόλις δυνατὴ 

ἦν παθέχειν καὶ ὁπλιτικόν. καὶ ἐγένοντο αὐτῷ ἱππεῖς μὲν σὺν 
τοῖς συμμάχοις πλείους ἢ ὀκτακισχίλιοι. ὁπλῖται δὲ ἐλογίσϑησαν 

οὐκ ἐλάττους δισμυρίων, πελταστικόν γε μὴν ἱχανὸν πρὸς πᾶν- 

10 

17. τὰς περὶ -- τριήρεις -- 
ἄϊ ἴῃ ΤΠ ακοαάδηηοη 56] 05ὲ ὑνᾶῦθη, ἘΠῚ 
485 ᾿αηα ροσθὴ ἐϊθ ΑΠρν  ἀθν ΑἰΠπ6- 
ΒΟ θη. ΒΟΠΙ ΕΠ χὰ Βοβομσθη, ὰ5 
δ ονὶ ἔξω ἰδὲ δηϊνγοάθυ σδῃΖ Ζὰ 5ιγοὶ- 
ΟΠο αι, οὐον ἀν ἢ δ0]}} ΡΙΌΥ ΒΚ οΥΒ ἕξή.- 
κοντὰ 2 50, γο θη. 8, Υ, 4, 68. 

18. τὴν ἀκρόπολιν - 5. 8 2. 

Β{᾿πηπητιηρ ἀθν ΑΥἹ 465 ἀθθγδιι 5, Υ 6]. 
ΠΡΌ. 2; ΨΊ, 2, 27. τοῖς ἀκατίοις 
ὀλίγα ἐχρῆτο. 

ἐκπλῆσαι τὰς γνώμας -- ἀϊε 
ν ἵπ 56 1 6 δ οἴγί  ἀϊ 66}. Απᾶ}). 1, 
7, 8. ὃ δέ ἐμπιπλὰς ἁπάντων τὴν 
γνώμην ἀπέπεμπε. 

10. τὸ μὴ πράττειν --- Αἄπρρ; 
νοι ἀσχολία 158 οἰ πΠ6 ΠῚ πρραίνοη Βο- 
ΒΘ. Ζ ἸΥ} 8; Ὁ. 

πείσας ἑκοῦσαν --- 651. ΑΔ}. 
Υ,1, 14. τὰς δὲ πόλεις ἑκούσας ἔπει- 
δὲν δδοποιεῖψ: 
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τας ἀνθρώπους ἀντιταχϑῆναι" ἔργον γὰρ ἐκείνων γε καὶ τὰς 
πόλεις ἀριϑμῆσαι. προεῖπε δὲ καὶ τοῖς περιοίκοις πᾶσι τὸν φό- 

ρον ὥσπερ ἐπὶ Σκόπα τεταγμένος ἦν φέρειν. καὶ ταῦτα μὲν 
οὕτως ἐπεραίνετο" ἐγὼ δὲ πάλιν ἐπάνειμι, ὅϑεν εἰς τὰς περὶ 
Ἰάσονος πράξεις ἐξέβην. 

Οἱ μὲν γὰρ “ακεδαιμόνιοι καὶ οἵ σύμμαχοι συνελέγοντο εἰς 11. 
τοὺς Φωκέας, οἵ δὲ Θηβαῖοι ἀναχωρήσαντες εἰς τὴν αὑτῶν ἐφύ- 
λαττον τὰς εἰσβολάς. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι, αὐξανομένους μὲν ὁρῶν- 
τὲς διὰ σφᾶς τοὺς Θηβαίους. χρήματά τε οὐ συμβαλλομένους 
εἰς τὸ ναυτικὸν, αὐτοὶ δὲ ἀποκναιόμενοι καὶ χρημάτων εἰσφο- 
ραῖς καὶ λῃστείαις ἐξ 4ἰγίνης καὶ φυλακαῖς τῆς χώρας, ἐπεϑύ- 
μησαν παύυσασϑαι τοῦ πολέμου, καὶ πέμψαντες πρέσβεις εἰς 
“ακεδαίμονα εἰρήνην ἐποιήσαντο. 

Εὐϑὺς δ᾽ ἐκεῖϑεν δύο τῶν πρέσβεων πλεύσαντες κατὰ 2 
δόγμα τῆς πόλεως εἶπον τῷ Τιμοϑέῳ ἀποπλεῖν οἴκαδε ὡς εἰρή- 

νης οὔσης" ὁ δ᾽ ἅμα ἀποπλέων τοὺς τῶν Ζακυνϑίων φυγάδας 

19. ἔργον --- πᾶτμη!οἢ ἐστί, 65 
18. βοῃ νιουῖρ. 

καὶ τὰς πόλεις --- Δ! Οἢ ΠῈῸΓ 
ατ διὰ (6. 

ἐπὶ Σκόπα -- {Ππο558||50Π6ν Ἐγϑί 
ἴῃ ΚΥδπηοη ΖΡ Ζοϊύ (ον Ῥθυβθυκυῖθρο. 
16 ΒΚορδάθη ὑπα Αἰδιιδά θη "6 θυυ50}- 
(6η ἴαϑί σδηὴζ ΤἬθββδι θη, [015 γκο- 
ῬΏγοη νοη ῬΠῆοΥγδθ 856} 8. οἷπθ Ηθιυ- 
80 Πα ΠΥ 510) ρυϑπαθίθ, Ψ ΡΡΙ. 1], 
8,4. 
τὰς περὶ Ἰάσονος πράξεις 

- δίαιι περί νυἱΐ ἀθπὶ Αοοιδβαιν βίθῃὶ Ὁ 
θ6Ὶ ἄθῃη Νοαίγαπι 465 ΑὙ κ6 15. Οὐ ν 
Ρ6ὶ ϑυβρδίδηϊ γθα αἰ ΡῬνυᾶροβίθοη ηλϊΐ 
ἄθηι (ἀδποιϊν ἴπ ἀον ἤθρθὶ ππν ἀΔΠη; 
ΘΠ ἀ6Ρ σᾷηΖθ Αὐβαγιιοῖς νῸΠ ΘἰΠ6 ΠῚ 
ψουθαμη Δυμἄηρίρ ἰδέ, ἀδ485 περί πιϊί 
ἀο.ὴ αθηριίν Π80]} 510} μάθθη Καπη. 
Ι, θ, 28. ἔφρασε τὰ “περὶ τοῦ Ετεο- 
νίκου. ΥἹ, 2, 81. τὰ περὶ Μνασίπ- 
που ἠκηκόει. ὙΙ, ὃ, 4. διατελέσαι 
βούλομαι τὰ περὶ Εὔφρονος. ὙΙΙ!, 4, 
18. ἤσϑοντο τὰ περὶ Ὀλούρου. ὙΠ, 
4, 1. τὰ περὶ , Εὔφρονος εἴρηται. 
Απρβ. ΤΠ, ὅ, 857. ὅπως μάϑοι τὰ περὶ 
Προξένου. , Κγτορ. ν, ὃ, 206. ἐπεὶ 
πύϑοιτο τὰ περὶ τοῦ φρουρίον. ,"α- 
Βθρθη υγὶθ Πἰον Τηυκγά. ΥἹ, 88. ἐφο- 
βεῖτο γὰρ αὐτοὺς διὰ τὴν περὶ τῶν 

ΜΜαντινικῶν πρᾶξιν: νοθοὶ σιι Ρ6- 
τ Κθη, 4855 810} 445 ν δυθιπὴ πραάτ- 
τεῖν ὁ. 9... ν, 2. 1  Απδι. ΤΟ Ὁ, 8. 
πὶ περί ἀπᾷ. ἄετη ἀοποιϊν γοιραπᾶοη 
ἰδί, βγη αἀπίθηῃ ὅ, . ὅσα περὶ 
Ἰάσονα ἐπράχϑη:;: 1, Ἵ: 1. τὰ περὶ 
τὸ Βυζάντιον πεπραγμένα βίϑῃί, 

Π. 1. 16 ἴπὶ νουῖροη ΟΔρΡΙ 6] 8 1 
ΔΌΘΘΡΓΟΟΠ 66 Ἐγζᾶμ!αηρ υυἱγὰ ἔονίρο- 
βϑίχζί, Κ᾿ ἴδ!]!θηὴ ἀἴθθο Βθρ θη ΘΙ ΓΘ ἢ 
ἴη ἀὰ5 4ην 874 ν. Ομγ, 
εἰσβολάς -- 5. τα Ύ,, 4, 48. 
συμβαλλομένους --- ννῖθ 65. αἷ6 

ἄθυϊροη ΜΙ] θα ον ἀον προαρθθ!! ἀθίθη 
Αἰ ἢ ’Βο θη Βιιη Θβο ΟΠ 55 ΠΒΟΠ ΔΗ, (5. 
σι Υ, 4, 54) ἰπαίδπ, 5 Νϑυρυϊη 
συμβάλλεσϑαι οἱ πποιὶ ἃῃ ἄθη Ναμθη 
σύνταξις, νγο]οΠθη αἴθ ΑἰΠ πον ἠοιζί 
(θη Βοἰιγἄ θη 46Ρ Βυπάοββοποββθῃ 
βίαι 465 Γγ ΠΟΥ ΠΥ ΠΡ ΠΕ ἮΝ φόρος 
δᾶθθη. 

λῃστείαις ἐξ Αἰγίνης -- ΝΕ]. 
ας ΤῈ 

2, Τυμο ὃ' ἕῳ --- ον τη! οδἰποὺ ΕἸ οί 6 
θθροη ἀθπ ΡΘΙΟΡΟΙΠΘ5. 859 ΘΒ ϊοκι,. 
νου άθη ὙΑΥ τπηα 5100: πη ἴῃ Κουϊγνᾶ 
μοίαμα. 5. Ὗ, 4, θ8. 
τῶν Ζακυνϑίων --- ὈΪ6 Ρατ- 

(οἰπηρθη. Ὑγᾶ 16} δοἢ ἰῃ ΖακΚγΠίΠΟ5 
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8 ἀπεβίβασεν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. ἐπεὶ δὲ οἵ ἐκ τῆς πόλεως Ζα- 
κύνϑιοι πέμψαντες πρὸς τοὺς “Πακεδαιμονίους ἔλεγον οἷα πε- 

πονϑότες εἶεν ὑπὸ τοὺ Τιμοϑέου, εὐϑὺς οἵ “ακεδαιμόνιοι ἀδὲ- 
κεῖν τε ἡγοῦντο τοὺς ᾿“ϑηναίους καὶ ναυτικὸν πάλιν κατεσκεύα-, 
ξον καὶ συνετάττοντο εἰς ἑξήκοντα ναῦς ἀπ᾽ αὐτῆς τε τῆς Ἴα- 
κεδαίμονος καὶ Κορίνϑου καὶ “ευκάδος καὶ ᾿φμβρακίας καὶ 
Ἤλιδος καὶ Ζακύνϑου καὶ ᾿“χαΐας καὶ ᾿Επιδαύρου καὶ Τροιξῆ- 
άνος καὶ Ἑρμιόνος καὶ ᾿4λιέων. ἐπιστήσαντες δὲ ναύαρχον Μνά- 
σιππον ἐκέλευον τῶν τε ἄλλων ἐπιμελεῖσϑαι τῶν κατ᾽ ἐκείνην 
τὴν ϑάλατταν καὶ στρατεύειν ἐπὶ Κέρκυραν. ἔπεμψαν δὲ καὶ 
πρὸς Διονύσιον διδάσκοντες ὡς καὶ ἐκείνῳ χρήσιμον εἴη τὴν 

ὅ Κέρκυραν μὴ ὑπ᾽ ᾿4ἀϑηναίοις εἶναι. καὶ ὁ μὲν δὴ Μνάσιππος, 
ἐπεὶ συνελέγη αὐτῷ τὸ ναυτικὸν, ἔπλευσεν εἰς τὴν Κέρκυραν" 
εἶχε δὲ καὶ μισϑοφόρους σὺν τοῖς ἐκ “ακεδαίμονος μετ᾽ αὐτοῦ 

ὃ στρατευομένοις οὐκ ἐλάττους χιλίων καὶ πεντακοσίων. ἐπεὶ δὲ 
ἀπέβη. ἐκράτει τε τῆς γῆς καὶ ἐδήου ἐξειργασμένην μὲν παγκά- 
λῶς καὶ πεφυτευμένην τὴν χώραν, μεγαλοπρεπεῖς δὲ οἰκήσεις 
καὶ οἰνῶνας κατεσκευασμένους ἐπὶ τῶν ἀγρῶν" ὥστ᾽ ἔφασαν 
τοὺς στρατιώτας εἰς τοῦτο τρυφῆς ἐλϑεῖν ὥστ᾽ οὐκ ἐϑέλειν πί- 

νειν, εἶ μὴ ἀνϑοσμίας εἴη. καὶ ἀνδράποδα δὲ καὶ βοσκήματα 
ηπάμπολλα ἡλίσκετο ἐκ τῶν ἀγρῶν. ἔπειτα δὲ κατεστρατοπεδεύ- 
δατο τῷ μὲν πεξῷ ἐπὶ λόφῳ ἀπέχοντι τῆς πόλεως ὡς πέντε στά- 
δια, πρὸ τῆς χώρας ὄντι, ὅπως ἀποτέμνοιτο ἐντεῦϑεν, εἴ τις 

Ζ.γη ΟΠ 6 ΑἸΙΒΌΤΙΟΝ ρ᾽ ΘἸΚΟΙΏΤΊ6Π ; α16 
νου 66 η6, ἀθη ϑραυίδηθυη [61 Πα Π10}16 

Ραγίοὶ Παίίε δῖ ἀθὺ ΕἸοίία 465 Τίτθο- 
(Π605 Ζῇ ποη σοΐππάθη. ὨΙΟάοΥ. 
ΧΥ, 45. 

εἷς τὴν χώραν - Ὀίοαον ἃ. ἃ, 0. 
κατελάβοντο χωρίον ὀχυρὸν παρὰ 
θάλατταν. ἔκ τούτου δὲ ὁρμώμενοι 
καὶ βοηϑὸν ἔχοντες τὸν Τιμόϑεον 
ἐκακοποίουν τοὺς ἐν τῇ πόλει. 

8. σὐνετάττοντο -- ὃ. ζὰ , 
2, 20, Εβ [Ὁ]ρθὴ αἴθ Εγοὶρηἶβ86 4685 
ϑδῆγο 8578 ν. ΟἿν. 

4. ἐπὶ Κέρκυραν -- Ὀῖο ὅραν- 
[Ὡ ΠΘῚ ὑγάγθ ΠΔῸῃ Πιοάον. ΧΥ͂, 46 σι 
ἀἴοβοῦ {Ππ θυ 6 ἢ Πρ νὴ ΟἾΠΟΡ ἰαΚο- 
πἰβο θη Ῥανίοὶ ἴῃ Κουκγγαὰ δυίσοίον- 
ἀονὶ νγογάθη, ὑγϑῖομθ ἰἤνο ἨΔ ΠῸ. αν 
{ηϑγ νου προ ἀἴθβοῦ τ] ἢ ἴσο [π86] 
γΘΥΒΡΥΔΟΝ, 

πρὸς ιονύσιον -- ἄδη ΗδΥΥΒΟΠΟΥ 
νῸὴ γυναι, ἀθὴ θυβίθη 4685 ΝΑΠΊΘΗΒ. 
χρήσιμον --- νοὶ! Κεουκγγὰ δυῇ 

ἄον ΠΡ νυνὶ νοὴ αὐ θομθ]α ηα πδῸἢ 
Θ᾽ ΟΠ. ἰὰρ (8 9) ἀπ δυο βοῇοη 
[γάμο θοὶ ἀν Εχρϑαϊῖοι π80}} 51οὶ- 
Ιτθη νῸὴ ἄθη Αἰ ΘΠ ἢ ἃ15 Θϑτη πη] ρ] αἱ Ζ 
θϑηπίχύ ννοσάθη ψᾶγ, ΤΠυκγά, ΥἹ, 82 
ι, 42. 

0. ἔφασαν - 5. ζὰ ΠῚ, ὅ, 21]. 
οὐκ ἐθέλειν -- ἄϊο Νεραίίοη οὐ Νοὶ 

ὥστε τοῖξ ἄθηι Τηῆπι., νυ οἱ! Ἰδιζίουου μπν 
ἴη ΕΌΪΡ 6 ἀν ἱπαϊτθοίθῃ Ἐδάδ βίθῃϊ. 

πινξιν --- ἢ ὰ5 ἴῃ (ἀδάδη θη νον- 
ΒΟ ΠννΘθομας ΟΡ] θοὶ οἷνον δυρίθθί [οὶ 
Δ 5 ἀ6 πὶ νουδησ θη άοη οὐνῶνας, Πὰ8- 
56 1086 Νοτ ἰδὲ δὰο}} θεοὶ ἀνθοσμίας 
σὰ οὐδ ἄηζθῃ, 
ἡλίσκετο ἐκ τῶν ἀγρῶν. -- 

νοὶ. ΠΙ, 2, 206. 
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ἢ. Ἃ Α Ψ -ἡὋ ,ὔ 5ῳω» Ἄ Ἁ Ἁ Ἁ 3 ΠῚ 

ἐπὶ τὴν χώραν τῶν Κερκυραίων ἐξίοι" τὸ δὲ ναυτικὸν εἰς τἀπὶ 
ϑάτερα τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσεν, ἔνϑεν ὥετ᾽ ἂν τὰ 

, ἣ , ᾿ ΄, ; ῃ ΄ 
προόσπλεονταὰ καὶ προαισϑανεσϑαι καὶ διακωλύειν. πρὸς δὲ τού- 

- ς Ἁ Α 

τοις καὶ ἐπὶ τῷ λιμένι, ὁπότε μὴ χειμὼν κωλύοι, ἐφώομει. 

᾿ -» -» 9 ολ 527 7 τὶ μι νιν ἢ μὲν τῆς γῆς οὐδὲν ἐλάμβανον διὰ τὸ κρατεῖσϑαι κατὰ γῆν, κατὰ 
ϑάλατταν δὲ οὐδὲν εἰσήγετο αὐτοῖς διὰ τὸ ναυκρατεῖσϑαι. ἐν 

- ΄ 

ἐπολιόρκει μὲν δὴ οὕτω τὴν πόλιν. ἐπεὶ δὲ οἱ Κερκυραῖοι ἐκ 

πολλῇ ἀπορίᾳ ἦσαν" καὶ πέμποντες πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους βοη- 9 
.ν ς Ἶ ϑεῖν τε ἐδέοντο καὶ ἐδίδασκον ὡς μέγα μὲν ἀγαϑὸν ἀποβάλοιεν 

Ἵ Ἄ, -»- , ΄ τὶ 

ἂν, εἰ Κερκύρας στερηϑεῖεν., τοῖς δὲ πολεμίοις μεγάλην ἂν 
3 - - 

ἰσχὺν προσβάλοιεν᾽ ἐξ οὐδεμιᾶς γὰρ πόλεως πλήν γε ᾿ἀϑηνῶν 
᾿ -»"Ἦ» ͵ 4 “ «. οὔτε ναῦς οὔτε χρήματα πλείονα ἂν γενέσϑαι. ἔτι δὲ κεῖσϑαι 
Ἁ - - - ΄ » 

τὴν Κέρκυραν ἐν καλῷ μὲν τοῦ Κορινϑιακοῦ κόλπου καὶ τῶν 
4 ᾿.. δι τς -»Ὕ ᾿ 2 - Ἁ » Ἁ 

πολεῶν αἷἣ ἐπὶ τοῦτον καϑήκουσιν., ἐν καλῷ δὲ τοῦ τὴν “ακω- 
᾿ "ἢ ’ 2 , Ἁ -ν 2 , 2 ὔ, 

νικὴν χῶραν βλαπτειν, ἐν καλλίστῳ δὲ τῆς τε ἀντιπέραν Ηπεί- 

ρον καὶ τοῦ εἰς Πελοπόννησον ἀπὸ Σικελίας παράπλου. ἀκού- 
σαντες δὲ ταῦτα οἵ ᾿4“ϑηναῖοι ἐνόμισαν ἰσχυρῶς ἐπιμελητέον 
εἶναι, καὶ στρατηγὸν πέμπουσι Στησικλέα εἰς ἑξακοσίους ἔχοντα 

Ἁ 3 ’ 

πελταστὰς, “λκέτου δὲ ἐδεήϑησαν συνδιαβιβάσαι τούτους. καὶ 

ἡ. εἰςταἀπὶ ϑάτερα-- δα αἴθ 
Δ 6Υ6 5 εἰ 16. Δ ΕΙ. ΑἸΔΡ. Υ,4, 10. 
εἰσβάλλειν ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτερα. Ὅμιιο 
Ρνᾶροβιίοη Ιο[κα! ΘΘυΡΆιοΠ ἈΠ 
80. οἵ ᾿Ηλεῖοι τἀπὶ ϑάτερα τοῦ πο. 
ταμοῦ παρετάξαντο. 

8. ναυχρατεῖσθϑιαι -- ἀδ5 50}- 
Ἰδού 5016 αὐτούς 5οῖη, ἰδί ἀ0 60 1618 
(65 {6 0 ν ΟΥΆΠΡΟΒΘΠάθὴ αὐτοῖς, 
(6118. ἀν Ῥαυδ!!ο 1 τὴν Ἀρατεῖσϑαι 
ρθη, γνν ΘΟ Ρ ΘὈΠΘΌΘη, 

9. ἐδέδασκον --- δα ἐοΙροηά θη 
Δ γογίθ βἰπὰ οἴδημα πλϊΐ ἨΠΟΚβι οὶ 
αὐ ἀἰ6 ἤθαθ σθβοῃυθῦθη,, γ 6] Π6 θοΪ 
ΤΗυκνα. 1, θ2---86 416 Κοικγγᾶοι [6] 
οἴ μον μη} 10 μθῃ (ΔΘ! ορθπ] οὶ. ἴῃ ΑἰΠ θη 
δἰθ θη. Μδὴ ,γ ΡΒ] ΘΙ ομ6. τὴν ἀθὴ γον- 
ἰθη ὡς μέγ γα'."--- προσβαάλοιεν 
30, 4. τρία μὲν ὄντα λόγου ἄξια τοῖς 
Ἕλλησι ναυτικὼ, τὸ παρ᾽ ὑμῖν. καὶ 
τὸ ἡμέτερον χαὶ τὸ Κορινϑίων, τού- 
τῶν δὶ εἶ περιόψεσϑε τὰ δύο εἰς 
ταὐτὸν ἐλϑεῖν καὶ Κορίνϑιοι ἡμᾶς 
προκαταλήψονται, Κερκυραίοις τε 
καὶ Πελοποννησίοις ἅμα ναυμαχή- 
σετε᾽ δεξάμενοι δὲ ἡμᾶς ἕξετε πρὸς 

αὐτοὺς πλείοσι ναυσί ταῖς ἡμετέραις 
ἀγωνίξεσϑαι; γἱ! ὁ ἕ οὐδεμιᾶς -- 
γενέσϑαι 88, 1. ναυτικόν τε Ἀξ- 

, χτήμεϑα πλὴν τοῦ παρ᾽ ὑμῖν σιλεῖ- 
στον; τοῖν ἔτι δὲ ͵ -ς παράπλου 
90, ὃ τῆς τε γὰρ ᾿Ιταλίας καὶ Σι- 
κελίας καλῶς παράπλου κεῖται. 

ἐν καλῷ τοῦ Κορινϑιαπκοῦ 
κόλπου -- ΝΕ νοὴ Αἀνουθίθη (8. 
Ζὰ ΙΝ, ὅ, 10), 80 πᾶπρί ἰθὺ νΟῊὴ 
θη Νοαίταπι ΘΙ 85 Αἀ]οοιῖνϑ 110 
οἴηον Ργᾶροβιῖοη νου θα ηά θη, 485 α] 6 οἢ- 
[4115 τηἱῦ δαάνθγθίδι ον Βοαθαίαηρ βίθηΐ, 
οἷη ἀδθηθριίν Ζυγ Βαβι πηι ηρ ἀ6ν Β6- 
φίθμαηρ ἃὉ: 65 Ϊἰθρ6 Κουϊγτἃ 
οὐηβίϊρ ἴῃ Βοχιιρ ἀπῇ αἀ6ι [ο- 
ΡῚ ἢ ὙΠ 186} 6 ἢ ΜοΘυθ 156}, ἃ. 5. 7, 
Ιβοῖκγαί. περὶ ἀντιδ. 108. τίς γὰρ 
οὐκ οἶδε Κέρκυραν μὲν ἐν ἐπικαι- 
ροτάτῳ καὶ καλλίστῳ κειμένην τῶν 
περὶ Πελοποννήσου. α]. ἀϊδ ονθὴῃ 
ΔΠΡΟ ἢν 6 5.6116. 8115 ΤΙ κγά. 1, 86, 8. 

10. λπηϊέξου -Ξ ον 1.7: 
συνδιαβιβάσαι --- νεῖπι ἴ6- 

μονβϑίζοῃ 6} ἃ Π{Π1 0} σὰ 586]1Π, 
16. ΔΘ ]βοῆθη ΤῊ ΡΟ οἵπρθη Ζιι 
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οὗτοι μὲν νυκτὸς διακομισϑέντες που τῆς χώρας εἰσῆλϑον εἰς 

τὴν πόλιν. ἐψηφίσαντο δὲ καὶ ἑξήκοντα ναῦς πληροῦν, Τιμό- 
ιϑϑεον δ᾽ αὐτῶν στρατηγὸν ἐχειροτόνησαν. ὃ δ᾽ οὐ δυνάμενος 

αὐτόϑεν τὰς ναῦς πληρῶσαι, ἐπὶ νήσων πλεύσας ἐκεῖϑεν ἐπει- 
ρᾶτο συμπληροῦν, οὐ φαῦλον ἡγούμενος εἶναι ἐπὶ συγκεκροτη- 

13 μένας ναῦς εἰχῃ) περιπλεῦσαι. οἵ δ᾽ ᾿ἀϑηναῖοι νομίζοντες αὐτὸν 
ἀναλοῦν τὸν τῆς ὥρας εἰς τὸν περίπλουν χρόνον, συγγνώμην 
οὐκ ἔσχον αὐτῷ, ἀλλὰ παύσαντες αὐτὸν τῆς στρατηγίας Ἰφι- 

ι4 κράτην ἀνϑαιροῦνται. ὁ δ᾽ ἐπεὶ κατέστη στρατηγὸς, μάλα ὀξέως 
τὰς ναῦς ἐπληροῦτο καὶ τοὺς τριηράρχους ἠνάγκαξε. προσέλαβε 
δὲ παρὰ τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ εἴ πού τις ναῦς περὶ τὴν ᾿Αττικὴν 
ἔπλει καὶ τὴν Πάραλον καὶ τὴν Σαλαμινίαν, λέγων ὡς ἐὰν τἀκεῖ 
καλῶς γένηται, πολλὰς αὐτοῖς ναῦς ἀποπέμψοι. καὶ ἐγένοντο 

ι αὐτῷ αἱ ἅπασαι περὶ ἑβδομήκοντα. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ οἵ 
Κερκυραῖοι οὕτω σφόδρα ἐπείνων ὥστε διὰ τὸ πλῆϑος τῶν 
αὐτομολούντων ἐκήρυξεν ὁ Μνάσιππος πεπρᾶσϑαι ὅστις αὐτο- 
μολοίη. ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἧττον ηὐτομόλουν, τελευτῶν καὶ μαστι- 
γῶν ἀπέπεμπεν. οἱ μέντοι ἔνδοϑεν τούς γε δούλους οὐκ ἐδέ- 

16 χοντο πάλιν εἰς τὸ τεῖχος, ἀλλὰ πολλοὶ ἔξω ἀπέϑνησκον. ὁ δ᾽ 

[ἃ η46 80} ἀονὺ Κύβίθ νοὴ ΕΡίνΟ08, 
ἘΠῚ νῸὴ ἃ 80) Κοικγγα ἄθθνζιι- 
ΒθίΖθρῃ. 

11. που --- ψοῖ! 185 ἀθῖη ΨΥ) 
διακομίξζεσλγαι οἷῃ ΒορΥ ἀ65 1 Δη- 
ἄθηθ. οὐδν (Οφ᾽αη οίϑοῖηβ σὰ φηίηθἢ- 
τη 6) ᾿ϑί, : 

192. αὐτόϑεν -- ἃ. ἢ. νοπ ἅδη 
ἴῃ Αἰῆθὰ ΘΒ πη. σιηὶ ϑραϊοπβὶ 
τἀ ρ] ]οἤθὴ Τ᾽ θαίθη. 

ἐπὶ νήσων --: 5. τὰ ἸΥ,, 8, 7. -- 
ϑοῖπα ΑΡΙ͂αμνῚ νὸὰ Αἰπθὴ ἴαμα ἰὴ 
Μαηγοβίοη (Δ 001) ἃ, 4. 879. ν. ἢν, 
βίαιι, Ποιηοβίῃ, σϑρ. ΤίμηοΙΝ. 0. 

φαῦλον “-- ἰοὺ Ξϑ Ἰοιοπτ Ζὰ 
μΘ θη, πηροάδαίοπά, 

συγκεπροτημένας ναῦς -- 
τϊι ννο] σοὐ δον Ἀπ θυ πη ἡ Πα! νοὺ- 
Β6θηθ. 0} Π[ἔἜο. )Ὲ5. Ῥαυίοὶρ ρο]ιῦνι 
οἰσοηι! ο. σὰ ἀον Μαπηβολαίν, πἰο πὶ 
σι ἄθὴ ΟΠ 6. 

13, ἀναλοῦν --- 5δίαιι 465. }1- 
οούθὴ ἀναλίσκειν ἀιοὴ Ηϊονο 11,1; 
ΤΕυκγά. 1Π|, 81], Ν,͵ 48. 
παύσαντες --- ΤΙπιοίΠ6ο5. να δ 

νὰ ἴῃ ἀν ρσόρθη ἰὴ οἰηρο οἰ ἰδίθη 
μι θυβπηρ.,. γνῸ}} δα Ν᾽ ουσθ ηρ; 
(65 Φαβοῦ πη ΑἸκοίαβ, εἶθ Ζὶὶ 5 6 ἢ 
Ατιηβίθη. θαρηἶβ8Β ΔΡΖΏΪΘΘ ΘΙ. 56|08ι 
80}. Αἰῃθῃ Καπίθη, ἔνθ θ᾽ ΘΒΡΙΌΟΙ ΘΗ, 
οΥμϊον ἀρονῦ πἰομὶ ποθ. οἷη Οοιη- 
γηᾶηο, ἷ 

14. ἠνάγκαξε --- Ὀῖδ γϑίομθυθη 
Βάνρου. ΑἰΠθηὴ8. νγᾶλοη. Ζιν [1 οἰβίιιηρ; 
ον Τυϊογ γῆ νϑυρη Πολλοὶ, ἃ. ἢ. 5ἷθ 
Ἰηπιδϑίθη. οἷπθ νομῇ βίααίο β ! 1 θυ 85 
ΘΟΠΠ ΠΤ δὰ οἴσθηο Κοβίθη. πῃ θυ] 6, 
Δι} ἄθη [β6 6} ἀθββθι θη 418. Τυΐθν- 
ἅγῸ}} ἔσθ, ἴῃ ἀον ΗΘρο] δἰ δἷη ὅδ}, 
Βοὶ ἀθὴ) βἰῃκοηάθη ΡῬαινι οὐ ἴβῆντ8. 6. 
ΑἸΠπθηου [66 65. ππιὰ ἴοι δὲ Απ8- 
{ὕομθηι, βῖο ιν. ἀἴθβον 1 οἰβίαηρ σὰ θαί- 
16 6. 

εἴ ποῦ -- ἔπλει --- ἃ. 1. αἶα 
ΘΟΒΙΠ, αἴθ σὰν Ιου ηρ᾽ δ ὺ Δ {56 6 ἢ 
Κὔβιθ ἀονὶ ὐθαχίθῃ, 
τὴν Πάραλον --- 8. τὰ 11,1, 18, 
15. πεπρᾶσϑαι --- 8. ΖΞ Χ, 4, Ἵ. 
τελευτῶν --- κα] οἰζΖὶ, 4), Υ, 

8, 18. 



ἘΛΛΗΉΝΙΚΑ. ΥΙ, 2. 08 

αὖ Μνάσιππος ὁρῶν ταῦτα, ἐνόμιξέ τε ῦσον οὐκ ἤδη ἔχειν τὴν 
πόλιν καὶ περὶ τοὺς μισϑοφόρους ἐκαινούργει. καὶ τοὺς μέν τι- 
νας αὐτῶν ἀπομίσϑους ἐπεποιήκει, τοῖς δ᾽ οὔσι καὶ δυοῖν ἤδη 
μηνοῖν ὥφειλε τὸν μισϑὸν, οὐκ ἀπορῶν, ὡς ἐλέγετο, χρημά- 

των καὶ γὰρ τῶν πόλεων αἷ πολλαὶ αὐτῷ ἀργύριον ἀντὶ τῶν 
ἀνδρῶν ἔπεμπον, ἅτε καὶ διαποντίου τῆς στρατείας οὔσης. 
κατιδόντες δὲ ἀπὸ τῶν πύργων οἱ ἐκ τῆς πόλεως τάς τε φυλα- 11 
κὰς χεῖρον ἢ πρόσϑεν φυλαττομέἕνας ἐσπαρμένους τε κατὰ τὴν - 
χώραν τοὺς ἀνθρώπους, ἐπεκδραμόντες τοὺς μέν τινας αὐτῶν 
ἔλαβον, τοὺς δὲ κατέκοψαν. αἰσϑόμενος δὲ ὁ Μνάσιππος, αὐτὸς 18 
τε ἐξωπλίξετο καὶ ὅσους εἶχεν ὁπλίτας ἅπασιν ἐβοήϑει, καὶ τοὺς 
λοχαγοὺς καὶ τοὺς ταξιάρχους ἐξάγειν ἐκέλευε τοὺς μισϑοφό- 
ρους. ἀποκριναμένων δέ τινων λοχαγῶν τι οὐ ῥάδιον εἴη μὴ 19 
διδόντας τὰ ἐπιτήδεια πειϑομένους παρέχειν, τὸν μέν τινὰ 
βαχτηρίᾳ, τὸν δὲ τῷ στύρακι ἐπάταξεν. οὕτω μὲν δὴ ἀϑύμως 
ἔχοντες καὶ μισοῦντες αὐτὸν συνεξῆλθον πάντες" 

Ω Ω’ 

περ ἡκιστα.. 

εἰς μάχην συμφέρει. ὁ δ᾽ ἐπεὶ παρετάξατο, αὐτὸς μὲν τοὺς 20 
Ἁ Ἁ ἤ ἃ." -" ’ , 3 ’, ᾿ 

χατὰ τὰς πυλας τῶν πολεμίων τρεψάμενος ἐπεδίωκεν οἱ δ᾽ 

ἐπεὶ ἐγγὺς τοῦ τείχους ἐγένοντο, ἀνεστρέφοντό τε καὶ ἀπὸ τῶν 
μνημάτων ἔβαλλον καὶ ἠκόντιξον᾽ ἄλλοι δ᾽ ἐκδραμόντες καϑ' 
ἑτέρας πύλας ἐπιτίϑενται ἀϑρόοι τοῖς ἐσχάτοις οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀκτὼ 21 
τεταγμένοι, ἀσϑενὲς νομίσαντες τὸ ἄκρον τῆς φάλαγγος ἔχειν, 
9 , 4 -" ε 3 

ἀναστρέφειν ἐπειρῶντο. ὡς ὃ 

10. ὅσον οὐκ--- [ἀ8|, νγῖθ βοῃϑβί 
μόνον οὐ. 80 δ ἢ 824, Ν, 2, 18; 
Απᾶρ, Ὑ], 2, ὅ. ἐλέγετο ὅτι Πώλος 
ὅσον οὐ παρείη ἤδη. 

τοὺς μέν τινὰς κτέ. --- ξοεννόπη- 
ΠΙοἢ ουκιᾶνι : αἴθ οἰπθῃ ἢδίίθ δύ ΟἿ Π6 
50Ια Θη ]αϑ5θη, ἀθὴ Δηάθυη, αἷθ ποῦ 
ὈΠΘθΘη, οποία ον θη 50 ἃ ἔν ψυνϑὶ 
Μοπαίο. ἀπόμισϑ'ος 00] Βθεὶ Π6- 
τηοϑίῃ. ΡὨἢ]. 1, 46 νονκοιητηθπα Πιοἰβϑί 
ΠῸΡ, ΟῚ βοίηθῃ ψϑυαϊθηίθη οι α πἰολὶ 
οὐμᾶϊι; τοῖς δ᾽ οὖσι ἰδὲ ἴῃ ἀφοῦ δῃ- 
σοσοῦοποη Βοαθαίηησ ΒΟ Πνγ υ 0) δίαίί- 
μαΐι; ἀθὸν δῖ'η)η νυῖνα βϑίη: οἰπίρθῃ 
Πιαιίθ οὺ σὰν ϑίηθη 5014 σϑροθῦθῃ (ἔγοὶ- 
0 Οἤπθ δἷθ ζᾷὰ 6η{[8556}}., Δ Πάθη 
ὙγᾶΓ ΘΥ ΖυγΘΙ ΠΟΙ] ΟΠ 6η 50] ἃ Βομα]αῖρ, 
80 ἐδ85 νἱ δι] ϑῖομι [ὐν τοῖς δ᾽ οὐσι τὰ 
Ιθβθῃ ἰϑὶ τοῖς δέ τισι. 

ἤρξαντο ἐπαναχωρεῖν, οἱ μὲν 

ἀργύριον ἔπεμπον -- 8. 
ἄρον αἴ656 (ἰβ!α!οἰβίαηρ θη σὰ Ν᾽, 2, 21, 

18. ἅπασιν --Ξ πυϊΐ 8116 Π. 

20. ἀνεστρέφοντο --- ἰπὶ Με- 
αἴατὴ νοη ἀθῆθη σοβϑαρί, αἴθ γτηἴΐ ἀδΥ 
ΕἸΧΟΙ οἰ] Θὰ. ἀπ πη ἢ γ θη, 880}} 
Ἰέγεους ΠῚ 1, 9. ἈπαΡ. 1. 10. 12. 
μνημάτων -- 5. 2 ΠῚ 2} ΤᾺ, 
τοῖς ἐσχάτοις -- ἃ. Ἶ ἀδηδῃ, 

416 ααὖ΄ ἀθη ἀπδϑουβίθη πα 465 ΕἸ - 
8618 βίαπάθη. θη αἴθβθ δηρθρ) θη 
ἀἴ6 Τίο δ 465 ΕἸ 618 (τὸ ἄκρον) δι 
ΡΠ ΙΔ ηχ γοη δοἢί Μδπη Τὰν σὰ βοθνγδοῇ 
Ζσιπὶ ΝΙἀογβίαημἀθ μα! θ., 50. ψ ] ] ἢ 
516 ἀΒ 0 ἢ} ΕἸ ἢν ΘΚ ἢ (ἀναστρέφειν) 
α΄6 Τιοΐδ νογυβίάγ θη, πὰ ἰηάθηὶ Ζὰ 
ἀϊοϑθῖη ἄνθοκε οἷη ΤΠ6 1} ἄἀον Βοίίθη 
Κοῆγι πηδοὶιί, οὐ θοκί ον ἴῃ 46η ΕοΙη- 
ἄθῃ 6 ΟἸι])θη, ον {Π16}16. 



604 ΞΕΝΟΦΟΝΤΟΣ 

πολέμιοι ὡς φεύγουσιν ἐπέϑεντο, οἱ δ᾽ οὐκέτι ἐπανέστρεψαν" 
92 καὶ οὗ ἐχόμενοι δ᾽ αὐτῶν εἰς φυγὴν ὥρμων. ὁ δὲ Μνάσιππος 

τοῖς μὲν πιεξομένοις οὐκ ἐδύνατο βοηϑεῖν διὰ τοὺς ἐκ τοῦ κατ᾽ 
ἀντικρὺ προσκειμένους, ἀεὶ δ᾽ ἐλείπετο σὺν ἐλάττοσι. τέλος ὃ ᾿ 
οἱ πολέμιοι ἀϑρόοι γενόμενοι πάντες ἐπετίέϑεντο τοῖβ περὶ τὸν 

Μνάσιππον , ἤδη μάλα ὀλέγοις οὖσι. καὶ οἵ πολῖται ὁρῶντες τὸ 

28 γιγνόμενον ἐπεξήεσαν. ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνον ἀπέχτειναν, ἐδίωκον ἤδη 
ἅπαντες. ἐκινδύνευσαν δ᾽ ἂν καὶ τὸ στρατύπεδον ἑλεῖν σὺν τῷ 
χαρακώματι, εἰ μὴ οἱ διώκοντες τὸν ἀγοραῖόν τε ὄχλον ἰδόντες 
καὶ τὸν τῶν ϑεραπόντων καὶ τὸν τῶν ἀνδραπόδων. οἰηϑέντες 

24 ὄφελός τι αὐτῶν εἶναι, ἀπεστρέφοντο. καὶ τότε μὲν τρόπαιόν τε 
ἵστασαν οἱ Κερκυραῖοι τούς τε νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδο- 
σαν. ἐκ δὲ τούτου οἱ μὲν ἐν τῇ πόλει ἐρρωμενέστεροι ἐγεγέ- 
νηντο, οἵ δ᾽ ἔξω ἐν πάσῃ δὴ ἀϑυμίᾳ ἦσαν. καὶ γὰρ ἐλέγετο ὅτε 
Ἰφικράτης τε ὅσον οὐκ ἤδη παρείη, καὶ οἵ “Κερκυραῖοι ὃὲ τῷ 

δ ὄντι ναῦς ἐπλήρουν. Ὑπερμένης δὲ, ὃς ἐτύγχανεν ἐπιστολια- 

φόρος τῷ Μνασέίππῳ ὧν, τό τε ναυτικὸν πᾶν ὅσον ἣν ἐκεῖ συν- 

ἐπλήρωσε. καὶ περιπλεύσας πρὸς τὸ χαράκωμα τὰ πλοῖα πάντα 
γεμίσας τῶν τε ἀνδραπόδων καὶ τῶν χρημάτων ἀπέστελλεν᾽ 
αὐτὸς δὲ σύν τε τοῖς ἐπιβάταις καὶ τοῖς περισωϑεῖσι τῶν στρα- 

"ὁ τιωτῶν διεφύλαττε τὸ χαρόκωμα᾽ τέλος δὲ καὶ οὗτοι μάλα τε- 
ταραγμένοι ἀναβάντες ἐπὶ τὰς τριήρεις ἀπέπλεον, πολὺν μὲν 
σῖτον, πολὺν δὲ οἶνον, πολλὰ δὲ ἀνδράποδα καὶ ἀσϑενοῦντας 
στρατιώτας καταλιπόντες" δεινῶς γὰρ ἐπεφόβηντο μὴ καταλη- 
φϑεῖεν ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων ἐν τῇ νήσῳ. καὶ ἐκεῖνοι μὲν εἰς Δευ- 
κάδα ἀπεσώϑησαν. 

1 Ὁ δὲ Ἰφικράτης ἐπεὶ ἤρξατο τοῦ περίπλου. ἅμα μὲν ἔπλει, 
ἅμα δὲ πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν παρεσκευάξετο᾽ εὐθὺς μὲν 

21. οὐκέτι ἐπανέστρεψαν -- δἰαίκοῖι. ΝΕ]. Κγτορ. ΡΨ, ὅ, 7. πά- 
βῖ6. [ἀνία ἴῃγὸ ΒΟμνν θη καπρ πἴομὶ σης εὐθυμίας ἐνεπίμπλαντο, 

ΘΙ [θυ δ 118. ἘΑΡΟΣΙΣ 20. ἐπιστολιαφόρος --ὀ ἄει 
22. ἀεί --- πὴ ἑλαττοσι Ζιι γθὺ- ΤΠ} ον θ 6 ΟΠ] 5 Παρ νυ δ οι βρϑνιδηὶ- 

θἱμάθη, : 5 Β0ΠΘὴ ἜΡΙΔΕ, βοηϑὶ ἐπιστολεὺς 88. 
28. τὸν ἀγοραῖον οχλον -- ῃρῃμί, 5. 1,1, 28. 

αἰ Μρηρθ νοὴ [μϑαΐθη, ὑγϑίοϊο 1,6- 
"ΘΠ 8116] Ζα πὶ Ὑ ου δα Γ ἴῃ ἀὰ8 Τρ ῸΣ 
σῦν οι Ὠαίίθη. Ὗ 6]. 1, 0, 857. 

27. ὅσα εἰς ναυμαχία ν---πᾶτη- 
Ἰῖοἢ ἐστέ; 4|165 γνῶ Ζῖι οἴῃϑὺ βθθβο δ μι 

. ΘΕ ΓΟΥ ἀν ]Οι ἰϑί. 5, 8. 80. ΨΠ,32,21, ὁπλῖ- 
ὄφελος --- 8. Ζι Υ, ὃ, 6. ται ὅσα εἰς πεζὸν παρεσκευάζοντο. 
34. ἐν πάσῃ ἀϑυμίᾳ -- ἴῃ Κγτορ. ΝΠ, δ, 10. κύκλῳ διαμετρή- 

δἄν τ !ϊοθ ον, ἅπδβουβίου Μα .10- σὰς περὶ τὸ τεῖχος, ἀπολιπὼν ὅσον 



ἙΛΛΗΝΙΚᾺ. ΥἹ, 3. θἢ 

γὰρ τὰ μεγάλα ἱστία αὐτοῦ κατέλιπεν, ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν πλέων" 
καὶ τοῖς ἀκατίοις δὲ, καὶ εἰ φορὸν πνεῦμα εἴη, ὀλίγα ἐχρῆτο᾽ 
τῇ δὲ κώπῃ τὸν πλοῦν ποιούμενος ἄμεινόν τε τὰ σώματα ἔχειν 
τοὺς ἄνδρας καὶ ἄμεινον τὰς ναῦς πλεῖν ἐποίει. .« πολλάκις δὲ 
καὶ ὅπου μέλλοι ἀριστοποιεῖσθαι τὸ στράτευμὰ ἡ δειπνοποιεῖ- 
σϑαι, ἐπανήγαγεν ἂν τὸ κέρας ἀπὸ τῆς γῆς κατὰ ταῦτα τὰ χω- 
φία. ἐπεὶ δ᾽ ἐπιστρέψας ἂν καὶ ἀντιπρώφους καταστήσας τὰς 
τριήρεις ἀπὸ σημείου ἀφίει ἀνϑαμιλλᾶσϑαι εἰς τὴν γῆν, μέγα 
δὴ νικητήριον ἣν τὸ πρώτους καὶ ὕδωρ λαβεῖν. καὶ εἴ του ἄλλου 

ἐδέοντο, καὶ πρώτους ἀριστῆσαι" τοῖς δ᾽ ὑστάτοις ἀφικομένοις 
μεγάλη ξημία ἦν τό τε ἐλαττοῦσϑαι πᾶσι τούτοις καὶ ὅτι ἀνάγε- 
σϑαι ἅμα ἔδει, ἐπεὶ σημήνειε᾽" συνέβαινε γὰρ τοῖς μὲν πρώτοις 
ἀφικνουμένοις καϑ᾽ ἡσυχίαν ἅπαντα ποιεῖν, τοῖς δὲ τελευταίοις 
διὰ σπουδῆς. φυλακάς γε μὴν . εἰ τύχοι ἐν τῇ πολεμίᾳ ἀριστο- 
ποιούμενος , τὰς μὲν ἐν τῇ γῇ, ὥσπερ προσήκει. καϑίστη, ἐν δὲ 
ταῖς ναυσὶν αἰρόμενος. αὖ τοὺς ἱστοὺς ἀπὸ τούτων ἐσκοπεῖτο. 
πολὺ οὖν ἐπὶ πλέον οὗτοι “καϑεώρων ἢ οἱ ἐκ τοῦ ὁμαλοῦ, ἀφ᾽ 
ὑψηλοτέρου καϑορῶντες. ὅπου δὲ δειπνοποιοῖτο καὶ καϑεύδοι, 

τύρσεσι μεγάλαις ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, 
ὦρυσσεν. γε ε!. χιι 1, 10. 
τὰ μεγάλα ἵστία --- Ὀΐδ Τιῖ6- 

6 η [{Πγίθη, 8ιι556 1 ἀθηὴ Ἠδιρίτηδδί 
(ἱστὸς μέγας) ἰπ ἀδν Μίι(6 465. 5 ῃ1- 
ἴε8, ἴῃ ον Ηδθροὶ ποοὶ δἴπθη Κἰθίηθ- 
τϑη (ἱστὸς ἀκάτειος): 8 θη) νΟὴ 
Ὀθεϊάθη θθίδπα θη ϑῖοῃ} χυνϑὶ ΞΘΡΈΕΙ, [2 
ἀδθηθη ἀΪ6 8} Ηααρίπιᾶϑι μεγάλα ἱστία, 
αἴθ πὶ κιοίπμουθη ἱστία ἀκάτεια οὐον 
ἀκάτια Ἰιϊοββοπ. 8. δοκἢ Ὀνκαπάθη 
ὕθονι 485 ὅθεν. 5. 139 ἢ, Τῦοθοὺ ἀἃ5 
Ζαν ιοἸἰκΙ 588 ἀθὺ 5666} 5, ΖῈ 1,1, 18. 
ὀλίγα ἐχρῆτο πεῦϑν. 20 Ι 15. 
ἄμεινον τὰ σώματα ἔχειν - 

85, Ζὰ Ὗ, 8, 17. 
28. ἐπανήγαγεν ἂν -- Νῖι ἄθηι 

Ππηρου ἔθοίππι ἀπ θ6ὶ ἄθῃ Π] ΟΠ ΘΓ. 50 
νγὶΘ 810} θ6ὶ ΧΘΒΟρ]ΙΟῺ παϊί ἀθπὶ [π4|- 
οδίϊν Αουἶϑίϊ νουθαπάθη θ6Ζϑιομποὶ ἄν 
αἴθ ὄϊιᾳογο ὙΜΊΘἀ θυ πο αηρ οἶμον Ηδπά- 
πα Ἀπε0. 1. 9. 10. ΕΘ ΤΙΝΤΗ, 
Α, 299 Ἄγγεορ, ΥἹΙ; 1, 10.υ. 14: ὙΠ], 
1; 17; 80 ΔΌΟΘΝ τί ἄθηι Ρανϊοῖρ. Αοι, 
ΠΒΟΠΠΟΥ ἐπιστρέψας ἄν; 4,11: ΚΥΡΟΡ. 
ὙΠ], 8, 8. --- 6. Θἴππ, ἅδ᾽ ὙΝοΥίο δὶ 
ΟΝ ἴῃ ἀογ Νἄμβ ἀοὺ Ονίθ, ψὸ 

ΧΈΕΈΝΟΡΗ. ἨἩΙΒΊ, 6Β. 11. 

ΘΙ’ ἰδῃ θη) 0116) Ζορ᾽ 61" ἄθη ΕἸρΙ, 
γγ ΘΙ ΟΠ ον αἷθ ΘρίίΖδ ἅεν κατὰ κέρας (8. 
σὰ 1, 7, 20) [Δ ῃνπάθη ΕἸοίία Ὀ1ΠΔ βίθ, 
ΨΌΙῚ Ἰμᾶπᾶθ γγορ, ἀηα 5.616 αἴ6 ΘΟΠΠΠ}6 
ἀδηη ῬΆΓΔ]16] πλϊΐ ἀθηὶ [8η46 ἴῃ οἰ Ποὺ 
Τληϊθ δυΐ, 580 4855 αἷθ Νουα ον! 6 16 
ἄθῃι. Πᾶη46. Ζυροκοηνὶ πάγη (ἀντι- 
πρῴρους). 

ἀπὸ σημείου -- ααΐ οἷ Ζ261- 
Ομ θη, νίο ὃ 80. ἀπὸ σημείων Απαῦ. 
ΤΠ, ὅ, 2, ἀθ τὸ δα. 1], 0. 
ἅμα --- τι σ᾽ οἰομον ̓ 'Ζεῖι πεῖν ἀ6η6}; 

αἴθ {Ὀὔπου δὴ 485 [.δηα ρΘἸΚΟΠΠΠΊΘη 
γγΔΓΘΏ. 
σημήνειξ -- “ἄτη 10}. 46 Γ, ἀ 6556} 

Διὶ ἀἰθ5 ψᾶγ, ὁ σαλπιγκτής. Ὑρὶ. 
Απᾶρ. ΠῚ, 4, 4: Υ, 2, 12. 

29, ὅπου -- προσιών -- Ζαν 
806. ν68]. Αηδὺ. ὙΠ, 2, 18. κατέ- 
μαϑεν, ὅτι τουτου ἕνεκα τὰ πυρὰ 
κεκαυμένα δἴη τῷ Σεύϑῃ πρὸ τῶν 
νυχτοφυλάχων, ὅπως οἵ μὲν φύλα- 
κὲς μὴ, ὁρῷντο, ἐν τῷ σκότει ὄντες 
μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν, οἵ δὲ 
προσιόντες μὴ λανϑάνοιεν, ἀλλα 
διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν. 'Ἄγτορ. 
111: 9. 20: 

Ρ̓ 

28 

29 
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ἐν μὲν τῷ στρατοπέδῳ πῦρ νύχτωρ οὐκ ἔκαε, πρὸ δὲ τοῦ στρα- 
τεύματος φῶς ἐποίει. ἵνα μηδεὶς λάϑῃ προσιών. πολλάκις δὲ, 
εἰ εὐδία εἴη, εὐϑὺς δειπνήσας ἀνήγετο᾽ καὶ εἰ μὲν αὔρα φέροι, 
ϑέοντες ἅμα ἀνεπαύοντο᾽ εἰ δὲ ἐλαύνειν δέοι, κατὰ μέρος τοὺς 

80 ναύτας ἀνέπαυεν. ἐν δὲ τοῖς μεϑ᾽ ἡμέραν πλοῖς ἀπὸ σημείων 
τοτὲ μὲν ἐπὶ κέρως ἦγε, τοτὲ δ᾽ ἐπὶ φάλαγγος" ὥστε ἅμα μὲν 
ἔπλεον, ἅμα δὲ πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν καὶ ἠσκηκότες καὶ 
ἐπιστάμενοι εἰς τὴν ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὡς ὥοντο, κατεχομέ- 
νην ϑάλατταν ἀφικνοῦντο. καὶ τὰ μὲν πολλὰ ἐν τῇ πολεμίᾳ 
καὶ ἠρίστων καὶ ἐδείπνουν" διὰ δὲ τὸ τἀναγκαῖα μόνον πράτ- 
τειν καὶ τὰς βοηϑείας ἔφϑανεν ἀναγόμενος καὶ ταχὺ ἐπέραινε. 
περὶ δὲ τὸν Μνασίππου ϑάνατον ἐτύγχανεν ὧν τῆς “ακωνικῆς 
περὶ τὰς Σφαγίας. εἰς τὴν ᾿Ηλείαν δὲ ἀφικόμενος καὶ παρα- 
πλεύσας τὸ τοῦ ᾿Ζλφειοῦ στόμα ὑπὸ τὸν Ἰ᾿Ιχϑῦν καλούμενον ὧρ- 
μίσατο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐντεῦϑεν ἀνήγετο ἐπὶ τῆς Κεφαλλη- 
γνίας, οὕτω καὶ τεταγμένος καὶ τὸν πλοῦν ποιούμενος ὡς, εἰ 

δέοι, πάντα ὅσα χρὴ παρεσκευασμένος ναυμαχοίη. καὶ γὰρ τὰ 
περὶ τοῦ Μνασίππου αὐτόπτου μὲν οὐδενὸς ἠκηκόει, ὑπώπτευε 
δὲ μὴ ἀπάτης ἕνεκεν λέγοιτο, καὶ ἐφυλάττετο᾽ ἐπεὶ μέντοι ἀφί- 
κετὸ εἰς τὴν Κεφαλληνίαν, ἐνταῦϑα δὴ σαφῶς ἐπύϑετο, καὶ 
ἀνέπαυε τὸ στράτευμα. 

Οἶδα μὲν οὖν ὅτι ταῦτα πάντα, ὅταν οἴωνται ναυμαχήσειν 
ἄνϑρωποι, καὶ ἀσκεῖται καὶ μελετᾶται" ἀλλὰ τοῦτο ἐπαινῶ, 

ϑέοντες --- 56 66] 4, ἴηι ἀοροη- 
βαίζ σι ἐλαύνειν ΤΟΝ ΑὙἸΒΙΟΡΙ. 
Ὁ ΚΚΙ68, 105. νῦν μὲν γὰρ οὔτε ϑέο- 
μεν οὔτ᾽ ἐλαύνομεν, νγῸ 6. ΒΘ ΠΟ] Ἰαϑί 
οὐκιᾶνι : οὔτε ἀνέμοις οὔτε κώπαις 
πλέομεν. 

80. ἐπὶ κέρως --- ῖε ΑὨΓΒΙΟΙΠ Πρ; 
οἰ ηθ8 ἤθθγοβ οὐδὺ οἷηθν ΕἸοιίο ἴῃ ἄθν 
ΑΥί, ἀδ55 αἴθ Τιοία ἀν 11 ηϊθη δι [516]- 
Ιὰηρ (ἐπὶ φάλαγγος) ἀϊο ϑρίίχ6 ἀ68 
ἤυρ68 ὈΠ4 οι. Νρ]. 1,17, 29. Κγορ. 
ΥἹ, ὃ, 84, ὌΝ νὰ Δ 0 κατὰ 
πέρας ροῦτδποῃς. ΜΠ, 4, 28; , ΚΥΡΟΡ. 
Ι,6, 438, νο ἀθιιβθιθθι 810} ἐπὶ φά- 
λαγγος Θοηἰροροηρβοίχί 1ϑί, 1656. Αὐι- 
5.6} 0 δὲ αἴθ ρον ὅπη] 106. ΜΆΡΒ0ἢ- 
οὐ πιιηρ; ἐστι ΠΘοΡ65 οὐδν οἴηθν ΕἸ οί. 
5. ΝῊ, 4, 29, 

ὅσα εἰς ναυμαχίαν -- 8. τὰ 
ΙΕ 10; 

τὰς βοηϑείας ἔφϑανεν ἀνα- 
γόμενος --- οὐ 5Βίδο!} δ]οὺ πίθον ἴπ 
ὅθ, 4158. [ΘΙ Π 4 Π| 66 ΤΡαΡΡοΝ ἀιΓ ἀϊο 
Νοίνίοιι νοὶ Βοῖπον ΤΠαπάπηρ Πθρδὴ- 
ΚΚοΠΊ 6 ὴ ΟΠ ΠΊΘΗ, 
ἐπέραινε --- 8. τὰ Ο, 4, 20. 
81. τὰς Σφαγίας --- ἀτγοὶ Κἰοῖπο 

Ιη560]ὴ νοῦ εἰθηὶ ΠἸΘββθη  βο 6 ΡΥ]Ο8. 
1) 5 [δη νἱνὰ “ακωνική ΒΘ ΠΔΏΗΙ, 
νν6 1} Μοββθηΐοη βοὶς ἰδῆ σον Ζοῖ. οἰηθὴ 
ΤΠ! ἀ68 ἸΚομίβομοι ἱψαπάοϑ δ] θί. 

τὸν ᾿᾿χϑὺν --- Νοτροθίνρο ἴῃ ΕἸ18, 
γε]. Τιυῖς..11,..28: 

τὰ περὶ τοῦ Μνασίππου --- 
85.. 211 1, 19. 
μὴ -- ψορὸη (65 ἴῃ ὑπώπτευσε [ἴ6- 

σοηθῃ ΒΟΘΤοΒ. ἀν ΕαΡΟμ.. ΑἸ». 
ΤΙ, Ι, ὅ. ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς 
πόλεως ἐπαίτιον εἴη. Κγτορ. Υ, 2, 9. 
ὑποπτεύσας μὴ τὴν ϑυγατέρα εἴποι. 
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ὅτι ἐπεὶ ἀφικέσϑαι ταχὺ ἔδει ἔνϑα τοῖς πολεμίοις ναυμαχήσειν 
ὥετο, εὕρετο ὅπως μήτε διὰ τὸν πλοῦν ἀνεπιστήμονας εἶναι 
τῶν εἰς ναυμαχίαν μήτε διὰ τὸ ταῦτα μελετᾶν βραδύυτερόν τι 
ἀφικέσϑαι. 

Καταστρεψάμενος δὲ τὰς ἐν τῇ Κεφαλληνία πόλεις ἔπλευ- 33 
σεν εἰς Κέρκυραν. ἐκεῖ δὲ πρῶτον μὲν ἀκούσας ὅτι προσπλέοιεν 
δέκα τριήρεις παρὰ Ζιονυσίου, βοηϑήσουσαι τοῖς “ακεδαιμο- 

νίοις, αὐτὸς ἐλϑὼν καὶ σκεψάμενος τῆς χώρας ὅϑεν τούς τὲ 
προσπλέοντας δυνατὸν ἦν ὁρᾶν καὶ τοὺς σημαίνοντας εἰς τὴν 
πόλιν καταφανεῖς εἶναι, ἐνταῦϑα κατέστησε τοὺς σκοπούς. κἀ- 84 
κείνοις μὲν συνέϑετο προσπλεόντων τὲ καὶ ὁρμούντων ὡς δέοι 
σημαίνειν" αὐτὸς δὲ τῶν τριηράρχων προσέταξεν εἴκοσιν, οὗς 
δεήσοι, ἐπεὶ κηρύξειεν. ἀκολουϑεῖν᾽ εἰ δέ τις μὴ ἀκολουϑήσοι, 
προεῖπε μὴ μέμψεσϑαι τὴν δίκην. ἐπεὶ δ᾽ ἐσημάνϑησαν προῦσ- 
πλέουσαι καὶ ἐκηρύχϑη, ἀξία ἐγένετο ϑέας ἡ σπουδή᾽ οὐδεὶς 
γὰρ ὅστις οὐ δρόμῳ τῶν μελλόντων πλεῖν εἰσέβη εἰς τὰς ναῦς. 

πλεύσας δὲ ἔνϑα ἦσαν αἱ πολέμιαι τριήρεις, καταλαμβάνει ἀπὸ 35 
“μὲν τῶν ἀλλῶν τριήρων εἰς τὴν γῆν τοὺς ἄνδρας ἐκβεβηκότας, 
Μελάνιππος μέντοι ὁ 'Ῥύδιος τοῖς τε ἄλλοις συνεβούλευε μὴ μέ- 
νξιν ἐνταῦϑα καὶ αὐτὸς πληρωσάμενος τὴν ναῦν ἐξέπλει. ἐκεῖ- 
νος μὲν οὖν καίπερ ἀπαντῶν ταῖς Ἰφικράτους ναυσὶν ὅμως ἀπέ- 
φυγεν᾽ αἱ δὲ ἀπὸ Συρακουσῶν νῆες ἅπασαι ἑάλωσαν αὐτοῖς 
ἀνδράσιν. ὁ μέντοι Ἰφικράτης τὰς μὲν τριήρεις ἀκρωτηριασάμε- 

82, ὅπως --- τηἱΐ ἄθιη [πΠηἰεἰν 801] 
Οφθοοη. ἤ, 29. πειρᾶσϑαι ὅπως ὡς 
βέλτιστα ᾽τὰ προσήκοντα ἑκάτερον 
ἡμῶν διαπράττεσϑαι. 

88. πρῶτον ἱ ἐν --- ἄθηι θηίβρυθ- 
ομοηᾶ ἐπεὶ δ᾽ ἐσημάνϑησαν ὃ 34. 

παρὰ Διονυσίου --- 5. 8 4. 

Τῷ χώρας --- ἀρμπᾶηρίρ γοὴ 
ῦὅϑεῦ 
καὶ τοὺς σημαίνοντας -- εἷς 

ναᾶν --- δὈΠᾶἄηρὶρ νου δυνατὸν ἦν: 
ΟΠ ͵Ὸ 815 αἷ6 Δδο θη, ψγθηη 5ἷ6 
(85 Ζοίομθη π8ο ἀογ δίδαι πη ρἄθθη, 
ἴῃ ἀον δίδαί 5: ῃθαν ψᾶἄγθηῃ. 

84, προσπλεόντων -- σημαΐί- 
Ψευν --- χὰβ [ζν δἱη Ζθιο θη 816 ρ6- 
Ὀδθη 50]]}6η, ψψοηη αἷθ Εδίη46 Πϑιδη- 
Κἄτηθῃ πὑπᾶ τννᾶβ [Ὧν οἷῃβ, ψ6ηΠη 516 
γΟΥ ΑἸἼΪΟΡ ἰἄρϑη, 

μὴ μέμψεσϑαι τὴν δίκην --- 
516 5011{86π 1 τὸ δίταξεοηϊομιί ἔν 
ΒΘΡίη Ρ Δ ΖῈ5ΘΠ 6 πᾶ 0 6η. Ηοροά. 
ΥΠ]|, 100. ϑιεοὺς, οἵ σε ποιήσαντα ἀνό- 
σιὰ »νόμῳ δικαίῳ χρεώμενοι ὑπήγαγον 
ἐς χέρας τὰς ἐμὰς, ὥστε σε μὴ μέμψα- 
σϑαι τὴν ἀπ᾽ ἐμέο σοι ἐσομένην δί- 
κην. ΡΙαίοῃ (165. ΕΥ̓ 5,716} ὑποσχὼν 
τιμογρίαν οὐ μεμπτήν. 

οὐδεὶς ὅστις οὐ --- 5. ζα Ύ, 
1, 8. 

8ὅ, αὐτοῖς ἀνδράσιν --- 5. τὰ 
ΤΩ; 12. 

80. ἀκρωτηριασάμενος --- 6Υ 
πϑῆτη αἴ6 ἂῇ θη ΨοΡ θυ 6116 πη (ΘΓ 
ΟΠ 6 ΡΟΒ πα] ἤθη Ζι νυ θη 858 516- 
Θ᾽ 5Ζθίοθη ἃ}. Υβ]. 11, ὃ, 8. Ηδγοάοί 
1Π, ὅ9. τῶν ,»γηῶν καπρίους ἐχου- 
σέων τὰς πρώρας ἠχρωτηρίασαν καὶ 
ἀνέϑεσαν εἰς τὸ ἱερὸν τῆς ᾿Αϑηναίης. 

5 Ἔ 
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νος ἕλκων κατηγάγετο εἰς τὸν Κερκυραίων λιμένα, τῶν δὲ ἀν- 
δρῶν συνέβη ἑκάστῳ τακτὸν ἀργύριον ἀποτῖσαι, πλὴν Κρινίπ: 
που τοῦ ἄρχοντος " τοῦτον δ᾽ ἐφύλαττεν, ὡς ἢ πραξόμενος πάμ- 
πολλὰ χρήματα ἢ ὡς πωλήσων. κἀκεῖνος μὲν ὑπὸ λύπης αὐὖϑαι- 
ρέτῳ ϑανάτῳ ἀποϑνήσκει, τοὺς δ᾽ ἄλλους ὁ Ἰφικράτης ἀφῆκε, 

871 Κερκυραίους ἐγγυητὰς δεξάμενος τῶν χρημάτων. καὶ τοὺς μὲν 
ναύτας γεωργοῦντας τοῖς Κερκυραίοις τὸ πλεῖστον διέτρεφε, 

τοὺς δὲ πελταστὰς καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν νεῶν ὁπλίτας ἔχων διέ- 
βαινεν εἰς τὴν ᾿άἀκαρνανίαν καὶ ἐκεῖ ταῖς μὲν φιλίαις πόλεσιν 
ἐπεκούρει, εἴ τίς τι δέοιτο, Θυριεῦσι δὲ, μάλα καὶ ἀνδράσιν 

88 ἀλκίμοις καὶ χωρίον καρτερὸν ἔχουσιν, ἐπολέμει. καὶ τὸ ἀπὸ 

Κερκύρας ναυτικὸν προσλαβὼν, σχεδὸν περὶ ἐνενήκοντα ναῦς, 

πρῶτον μὲν εἰς Κεφαλληνίαν πλεύσας χρήματα ἐπράξατο, τὰ 
μὲν παρ᾽ ἑκόντων, τὰ δὲ παρ᾽ ἀκόντων᾽ ἔπειτα δὲ παρεσκευά- 
ξετο τήν τε τῶν Πακεδαιμονίων χώραν καχῶς ποιεῖν καὶ τῶν 

ἄλλων τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα πόλεων πολεμίων οὐσῶν τὰς μὲν ἐϑε- 
λούσας προσλαμβάνειν, τοῖς δὲ μὴ πειϑομένοις πολεμεῖν. 

88 ᾿Εγὼ μὲν δὴ ταύτην τὴν στρατηγίαν τῶν Ἰφικράτους οὐχ 
ἥκιστα ἐπαινῶ, ἔπειτα καὶ τὸ προσελέσϑαι κελεῦσαι ξαυτῷ 
Καλλίστρατόν τε τὸν δημηγόρον,. οὐ μάλα ἐπιτήδειον ὄντα, καὶ 

συνέβη -- οὐ καὶ θυ οὶ ἢ. πϑοῇ οοηβίμ ἰοῦ, 815 ΟὉ πολίταις νον- 

ὡς ἢ -- ἢ ὡς --- Εϊπὸ ἀμπη!οηθ δΒΊΩ66. 
ὙΝΊΘἀοΥΠοϊαπηρ' νοὴ ὡς 5, 111, ὅ, δ υπᾶ Γ 

Ἂ ἕ 890, ΚαλλέστρατοΥυ --- 4885 Ηδυρί 
μι ον ὑνν ϑιοιιαηρ ἀπ. ἦρ τονε ο: ἀθῦ ἄθῃη ΤΠοθαποῦη ἔοι ΠΟΘ Ῥαγίοὶ 
πῶς Ἐ ΠΈΡΕΡ ΔΡΘΟΒΜΟΡ η ἩΡΡ ποιοῦν- ἴη Αἰθη, Εν ἂν 8577 ν. Οἢν. χηϊΐ 
ὯΕβ ἔργα, ΒΕΓ ἢ πρε μέ πῶς ΤΙηγοί 605 ἀπ ΟΠ νϊὰ8. ΘΙ ἀἤθυν σο- 
δ. κιλὼ ἀφοΥθ' ΝΗ ἐπα ᾿ Φ σόβοι. Ὀίοάον ΧΥ͂, 59. θδὴ Υ͂Ι, ὃ, 2 

ψαβν ὁτὲ μα ΜῈΝ α παρνα οϊ δὰ Μϑαηοροβ. ποηηΐ ΡΠ ΆΓῸ],. 
τὰ τάξει ελετᾶτε καὶ π οσιόντε Σ 

5 ίξεις μ “ 9 5. Ῥρηῖοβιι, 18. 815 βοίμθη ΘδρποΓ. 
καὶ ἀπιόντες, αμα δὲ ὅτι καὶ ἡ μέ- 
ρας καὶ νυχτὸς, ἅμα δὲ ὅτι τά τε 
σώματα περιπατοῦντες ἀσκεῖτε καὶ 
τὰς ψυχὰς ὠφελεῖτε διδάσκοντες. 

οὐ μάλα ἐπιτήδειον ὄντα -- 
Κῦπηϊθ τηδ τηἷΐ ΒοΖαρ αι ἀἃ8. ρ 6 10}} 
ΓΟἹσ Θη ἀ6 ἐφεινΣοθι, οὐκ ἄνθη  ὁὉ- 

87. τὸ πλεῖστον --- ἰρῃ!ρο νυ]. σἸοῖοι Θὺ. πἰοῃς ορθη βοῖη Εὐθαηἀ τνᾶν; 
Ποῖ ἀἃ ἀἴθ8. 80 }} ψοπὶ ΟΠ Ϊὰ5. οἿί, 
80 ΑΓ 05 ὉὈΠΗΪ{2Ζ, 65 ὈΘΒΟΠΘΥ5. θ61Π) 
Κα] Πδίγαίοβ Ζὶὶ ουνν ἄΠΠΘη ; ΠΠ]8) ΘΙΎγΑΥ- 
(6. γ᾽ ΘΙ 16} ῬΑΡΆΠ16] τηϊέ. ἀθηλ θοἷπι 
ΟΠ Ἶὰ8. Βουν ΟΡ Θμ θη ὙονΖαρ μά- 
λα στρατηγόν διι6}} Πἴδν αἰ ΑΠραθο 
ΘΙΠΘ ν᾽ θΘΒιϊ πη πηΐθη ΕἸΡ ΘΗ ΒΟΠ ἢ, τον 

κατ᾽ ἐκεῖνα --- 8. τὰ Υ, 1,7. δμο} ΒῦΟΚΙΒ Δ ΟΥΒΟ Παρ; εὖ μάλα ἐπι- 
τοὶς πειϑομένοις --- ἄοῃ δίηηθ. τήδειον Καιιπὶ Δαβυθί οί, 

μάλα -- οἷ ἀλκίμοις ὑπαὶ τηϊὶ 
καρτερόν χὰ νου πάθῃ, 

88. σχεδὸν περί --- ΡΙδο 8150} 
ννἷθ ΑΔΑΡ. ΙΝ, 8, 15. σχεδὸν εἰς τοὺς 
ἑκατόν. ΚγτοΡ. Π,1, 6. σχεδὸν ἀμφὶ 
τοὺς ἡμίσεις. νεῖ. ΔΙΘΝ Ζα Υ, 2, 40. 



ἙΕΛΛΗΝΙΚΑ. Υ͂Ι, 3. 69 

Χαβρίαν, μάλα στρατηγὸν νομιξόμενον. εἴτε γὰρ φρονίμους 
αὐτοὺς ἡγούμενος εἶναι συμβούλους λαβεῖν ἐβούλετο, σῶφρόν 
μον δοκεῖ διαπράξασϑαι, εἴτε ἀντιπάλους νομίζων, οὕτω ϑρα- 
σέως μήτε καταρραϑυμῶν μήτε καταμελῶν μηδὲν φαίνεσϑαι, 
μεγάλα φρονοῦντος ἐφ᾽ ἑαυτῷ τοῦτό μοι δοκεῖ ἀνδρὸς εἶναι. 
κἀκεῖνος μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττεν. 

Οἱ δὲ ᾿“ϑηναῖοι, ἐκπεπτωκότας μὲν ὁρῶντες ἐκ τῆς Βοιω- ΤΠ. 
τέας Πλαταιέας, φίλους ὄντας, καὶ καταπεφευγότας πρὸς αὖὐ- 
τοὺς, ἱκετεύοντας δὲ Θεσπιέας μὴ σφᾶς περιιδεῖν ἀπόλιδας γε- 
νομένους. οὐκέτι ἐπήνουν τοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ πολεμεῖν μὲν 
αὐτοῖς τὰ μὲν ἠσχύνοντο, τὰ δὲ ἀσυμφόρως ἔχειν ἐλογίζοντο" 
κοινωνεῖν γε μὴν αὐτοῖς ὧν ἔπραττον οὐκέτι ἤϑελον, ἐπεὶ ἑώ- 
ρῶν στρατεύοντας τε αὐτοὺς ἐπὶ φίλους ἀρχαίους τῇ πόλει Φω- 
κέας, καὶ πόλεις πιστάς τ᾽ ἐν τῷ πρὸς τὸν βάρβαρον πολέμῳ 
καὶ φίλας ἑαυτοῖς ἀφανίξζοντας. ἐκ τούτων δὲ ψηφισάμενος 2 
ὁ δῆμος εἰρήνην ποιήσασϑαι., πρῶτον μὲν εἰς Θήβας πρέσβεις 
ἔπεμψε παρακαλοῦντας ἀκολουϑεῖν, εἰ βούλοιντο, εἰς Δακε- 

μάλα στρατηγόν --- 5.2.11,4, 2. 

οὕτω ϑρασέως“--φαένεσϑαι 
- Ὀῖ6 ϑί6|16 ἰδέ οἴδβηθαν. νϑγάθυθί. 
ον οὐβίθ ΤῊ! ἀθὺ Ῥογῖοάθ δἰθίθι ἴῃ 
ἄθγη σῶφρον, ἐγοΖιι Πη8Π ὙγΘΠΪβ᾽ Β[6 8 
ΠΟΟΘἢ τὶ οὐνγαγίθί, ἀπά ἴῃ διαπραάξα- 
σϑαι, νοῦν πιϑη εἰπ Ὀ]ο05565 νϑυθιηι 
465 ΤΊ 5 νυϊπβοηῃς, Β'οηνν ογὶρ Κοίίθη ; 
ἀ6Γ. φυγοῖϊίθ ΤἼΘΙ] οἷοί κοῖπθη Ὀοἴτγιο- 
ἀϊρβθπάθη δίπη. ποῖ ἀἴ6. ΟΟη)εοίαγοη 
οὕτω ϑρασέως ὡς μήτε, ΟὐδΓν οὕτως 

ἐθάρσει ὡς μήτε οὧον οὕτως ἔδρασε 
ὡς μήτε Ὀεϊτι ἀρ οη πίοι. 

1.1. Πῖ6 Βεονοῆηθν (ογ ψὶθάθον 
δυροθασίοη δίδαι Ρ]αίαθδθ (8. Ζα Ύ,., 4, 
15) Ππαίίθη, ἤδοῃάθπι 861. 870 ν. ΟἾιν, 
αἴθ ϑρδυίδπον διι5 Ββθοοίϊθῃη νογαγἄηρι 
νγαγθῆ, ἄθη ΤῊ ΘΌΔΠΘΥη. σ᾽ ρθη 6. ᾿Π ΓΘ 
ΒεΙϑἰᾶπαϊρ κοῦ πἰοπὶ θοΠδαρίοη Κῦὄη- 
6η. 8316 νγοπάθίθῃ 510} 4658} δὴ αἰ 
ΑΙΠΘποΡ ἰῇ (ογ ΑΡβίοῃί, ϑἰοῃ ἄθῃη 
Βιιπάθ ἀθυβθιθθη ΔηΖιΒΟΠ Π6556π; ἀΪ6 
ΤΠΉΘΌΔΠΟΥ ἀθον ἀθουῇθῖθη αἷἰθ δίδαί, 
νου θθθη αἶα ΒΟ ΟἤΠοΥ πη 56} 61 - 
[6 8|165 πιϊΐ Αὐβηδῆτηθ ἄοὺ ΗδθΙ]Πρ’- 
{πὔπηου. Ὀῖὸ νυ θθθηθη Ρ]αίαθον. [πη- 
ἄφθηῃ ψιθάου ἴῃ Αἰῆθη Αὐΐηδηπιθ. Π]1ο- 
ἀογ. ΧΝ, 40. Ραυβδῃη. ΙΧ, 1], 4 .--- 8, 

Αὺθ ρ]θῖομ θη ανλπθη τνᾶῦ ΤἼδϑρίδθ 
νοῦ ἄδθη ΤῆΘΡΔΉΘΥ σουβίουί νογάθῃ. 
Πιοάον ἃ. ἃ, Ὁ. δῖθβ. νῶν θθυοῖίθ. 1ΠῚ 
ὅ, 874 ροβόμπθῃθη; αἰ θυ σαηδοῃϑί 
οὐ] ίθη Εγθίρηἶβθα δἰπα εἶθ (685 
4. 812: 

φίλους ἀρχαίους --- ἀΐε Ρ]ιο- 
Κοοῦ, ονρ]οῖο βοὶί ἄπουν Ζ610 πγεῖϑί 
δα! Βοίίθπ ον ϑραγίδηον (νρ]. ΠΠ, ὅ, 
ΣΙΝ, 8, 15: ΥἹΙ, 1, 1) παίίθῃ ἀοοἢ 
500 Π ἴῃ Αἰΐου Ζοὶν τἱϊύ ἀθη ΑἸΠΘΠ Κη 
ἴη ἔγθαηάβοῃα ἢ ἢ θη  Θυ ἢ ἀ] πἰβϑθη ρ6- 
βίαπάορη. 6]. Τιπκγά. ΠΙ, 90. Φω- 
κεῖς προϑύμως ἐδόκουν κατὰ τὴν 
᾿4ϑηναίων ἀεί ποτε φιλίαν ξυστρα- 
τεύξιν. 

πιστὰς -- ἀφανίξοντας --- 
Πίο ΡΙαίαθου ὑσγθη ἀϊ16 δἰ ηζίρθῃ, γγ6}0}16 
μοὶ Μαγδίμοῃ αἷθ Αἰῆπθπθῦ πηἰϊογβίιί 
πδίίθη. Ηδτγοά. ΥἹ. 108; ΤΠαβρίον ννἃ- 
γΘη 8]16ἷπ τηἶἰν ἄἀἄθη ὥϑραγίϑηθυῃ θεὶ 
ΤΠἼΘΥΠΊΟΡΥΪαΘ σΘ Ὁ] 166 η, στοά. 1,222 
ι. 220; ἀϊα ἄρδτίσθη ΤΠθβρίον Παίίθη 

μεἱ ΡΙαίαδα δ τηἰ ρ κἄπηρεν. Ἤδτοα. ΙΧ, ,80, 
Αὐῇ αἴ6 Ρουβουϊυίθρο νγϑίβθη αἷθ Αἰπθ- 
ΠΟΡ Ζιυγίίοῖς, νγϑὶ}! σογδὰθ αἷθ Τῇθρα- 
ΠΘΥ δῖοῃ ἀβπια]ὶθ θη Βαυθᾶύθηῃ δηρ8- 
ΒΟΠ]Ο55θη ἢδίίθη, 
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δαίμονα περὶ εἰρήνης ἔπειτα δὲ ἐξέπεμψαν καὶ αὐτοὶ πρέσβεις. 
ἦν δὲ τῶν αἱρεϑέντων Καλλίας Ἱππονίκου, «Αὐτοκλῆς Στρομ- 
βιχίδου, Δημόστρατος ᾿Δριστοφῶντος, ᾿ἀριστοκλῆς, Κηφισόδο- 

8τος,. Μελάνωπος, “ύκαιϑος. [ἐπεὶ δὲ προσῆλϑον ἐπὶ τοὺς ἐκ- 
κλήτους τε τῶν Πακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμμάχους καὶ Καλ- 
λέστρατος δὲ ὁ δημηγόρος παρῆν" ὑποσχόμενος γὰρ Ἰφικράτει, 
εἰ αὐτὸν ἀφείη . ἢ χρήματα πέμψειν τῷ ναυτικῷ ἢ εἰρήνην 
ποιήσειν. οὕτως ᾿᾿ϑήνησί τε ἡν καὶ ἔπραττε περὶ εἰρήνης" ἐπεὶ 

δὲ κατέστησαν ἐπὶ τοὺς ἐχκλήτους τε τῶν “ακεδαιμονίων καὶ 
τοὺς συμμάχους. πρῶτος ἔλεξεν αὐτῶν Καλλίας ὃ δαδοῦχος. ἦν 

δὲ οὗτος οἷος μηδὲν ἧττον ἥδεσϑαι ὑφ᾽ αὑτοῦ ἢ ὑπ᾽ ἄλλων ἐπαι- 
νούμενος" καὶ τότε δὴ ἤρξατο ὧδέ πως. 

4 ὮΩ ἄνδρες Πακεδαιμόνιοι, τὴν μὲν προξενίαν ὑμῶν οὐκ ἐγὼ 
μόνος, ἀλλὰ καὶ πατρὸς πατὴρ πατρώαν ἔχων παρεδίδου τῷ γέ- 

ει. βούλομαι δὲ καὶ τοῦτο ὑμῖν δηλῶσαι, ὡς ἔχουσα ἡ πόλις 
διατελεῖ πρὸς ἡμᾶς. ἐκείνη γὰρ, ὅταν μὲν πόλεμος ἦ, στρατη- 
γοὺς ἡμᾶς αἱρεῖται, ὅταν δὲ ἡσυχίας ἐπιϑυμήσῃ,, εἰρηνοποιοὺς 
ἡμᾶς ἐκπέμπει. κἀγὼ πρόσϑεν δὶς ἤδη ἦλϑον περὶ πολέμου κα- 
ταλύσεως. καὶ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς πρεσβείαις διεπραξάμην καὶ 
ὑμῖν καὶ ἡμῖν εἰρήνην" νῦν δὲ τρίτον ἥκω, καὶ ἡγοῦμαι πολὺ 

ὅ δικαιότατα νῦν ἂν διαλλαγῆς τυχεῖν. ὁρῶ γὰρ οὐκ ἄλλα μὲν 
ὑμῖν, ἄλλα δὲ ἡμῖν δοκοῦντα, ἀλλ᾽ ὑμᾶς τε ἀχϑΌμένους καὶ 
ἡμᾶς τῇ Πλαταιῶν τε καὶ Θεσπιῶν ἀναιρέσει. πῶς οὖν οὐκ εἰκὸς 

τὰ αὐτὰ γι) ώσχδνται Φίλσυς μᾶλλον ἀλλήλοις ἢ πολεμίους εἷ- 

ναι; καὶ σωφρόνων μὲν δήπου ἐστὶ μηδὲ εἰ μικρὰ τὰ διαφέ- 

ροντα εἴη πόλεμον ἀναιρεῖσθαι" εἰ δὲ δὴ καὶ ὁμογνωμονοῖμεν, 
θ οὐκ ἂν πάνυ τῶν ϑαυμαστῶν εἴη μὴ εἰρήνην ποιεῖσϑαι; δίκαιον 
μὲν οὖν ἦν μηδὲ ὅπλα ἐπιφέρειν ἀλλήλοις ἡμᾶς, ἐπεὶ λέγεται 
μὲν Τριπτόλεμος ὁ ἡμέτερος πρόγονος τὰ Ζήμητρος καὶ Κόρης 

9, Καλλίστρατος --- 5. τὰ 2, 59, τη ἄθη 11, 2, 17 πὰ 1, 4, 87 ον- 
χρήματα πέμψειν -- ἀϊδ 2: 

97 ἢ, δηροίμ γίθη ΤἼδίβδο! θη ἄθαίοη 
ἀδγαῦῇ ἢἶη, ἀἄ855 Πρῃ1Κγαίθβ νοὴ Ἠδαβ6 
ῃΐοῃι ἀἷὸ πδιπίρδη (οΙ ἀπλἱ{{61 δυ ἢ 6}. 
ἐκκλήτους -- 5. Ζι ΠΠ, 4, 88, 
δαδοῦχος -- κ. δὰ 11,4, 20. 
οἷος --ἥ δεσϑαι -- 8. Ζ ΤΙ, 8,40, 
4, οὐκ ἐγ ὦ -- τὰ ἀδηῖκθη ἔχω ἃιι5 

ἄθηι Το! οπάθη ἔχων παρεδίδου. 
πρόσϑεν δὶς ἤδη τ--ὶ νἱ δι! οἷομι 

νυ ἀπ ηίθη (ἰθβδη βο]α θη, 
ὅ. τῶν ϑαυμαστῶν --- ρανει- 

νον ἀρηρίϊν: 685 γᾶγο οἰ νοῦ 
ἄδην ἢ ἀν θάνῃ Ὀΐπ 6. (Ὁπι- 
πθηςΥΝ, 6, 10. ἀνδρίαν ὧρα τῶν 
καλῶν νομίξεις εἶναι. 

0. Τριπτόλεμος --- Ὀῖδ Βοχιρ- 
ΠΔΠ1η6 δῇ ἀἴθβθη Ηργοβ, ἀδὺ τὶ ἄθὴ 
ΘΙ ΘΒ βοὴ Μυβίουϊθη ἰἢ ΘΉΡΘΥ 6 0- 
θἰηάπιηρ βία ηα (8. ῬΎΠΟΥ ρυίθοι, Μυ- 
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ἄρρητα ἱερὰ πρώτοις ξένοις δεῖξαι “Ἡρακλεῖ τε τῷ ὑμετέρῳ ἀρ- 
χηγέτῃ καὶ Ζιοσκόροιν τοῖν ὑμετέροιν πολίταιν, καὶ τοῦ 4]7ή- 
μητρος δὲ καρποῦ εἰς πρώτην τὴν Πελοπόννησον σπέρμα δω- 
ρήσασϑαι. πῶς οὖν δίκαιον ἢ ὑμᾶς, παρ᾽ ὧν ἐλάβετε σπέρματα, 
τὸν τούτων ποτὲ καρπὸν ἐλϑεῖν δῃώσοντας, ἡμᾶς τε, οἷς ἐδώ- 
καμεν, μὴ οὐχὶ βούλεσϑαι ὡς πλείστην τούτοις ἀφϑονίαν τρο- 
φῆς γενέσϑαι; εἰ δὲ ἄρα ἐκ ϑεῶν πεπρωμένον ἐστὶ πολέμους 
ἐν ἀνθρώποις γίγνεσθαι. ἡμᾶς δὲ χρὴ ἄρχεσϑαι μὲν αὐτοῦ ὡς 
σχολαίτατα, ὅταν δὲ γένηται, καταλύεσϑαι ἡἣ δυνατὸν τάχιστα. 

Μετὰ τοῦτον Αὐτοκλῆς. μάλα δοκῶν ἐπιστρεφὴς εἶναι βῥή- 
τῶρ, ὧδε ἠγόρευεν. "ἄνδρες “ακεδαιμόνιοι, ὅτι μὲν ἃ μέλλω 
λέγειν οὐ πρὸς χάριν ὑμῖν ῥηϑήσεται οὐκ ἀγνοῶ᾽ ἀλλὰ δοκεῖ 
μον, οἵτινες βούλονται, ἣν ἂν ποιήσωνται φιλίαν, ταύτην ὡς 
πλεῖστον χρόνον διαμένειν, διδακτέον εἶναι ἀλλήλους τὰ αἴτια 
τῶν πολέμων. ὑμεῖς δὲ ἀεὶ μέν φατε ὡς αὐτονόμους τὰς πόλεις 
χρὴ εἶναι, αὐτοὶ δέ ἐστε μάλιστα ἐμποδὼν τῇ αὐτονομίᾳ. συντί- 
ϑεσϑε μὲν γὰρ πρὸς τὰς συμμαχίδας πόλεις τοῦτο πρῶτον, ἀκο- 
λουϑεῖν ὅποι ἂν ὑμεῖς ἡγῆσϑε. καίτοι τί τοῦτο αὐτονομίᾳ προσ- 

{πΠ0}. 1. 5. 4706), οὐκί σι 510ῃ δὰ5 461) 
ΡΥΙΘβί θυ! ΠΟΘ Απγίθ 468 Κα||1885. 

ἱερὰ ---δεῖξαι --- 5ι6πθηάον Απι5- 
ἄγυοκ [ν ἀ85 20] θθθὴ Ζὰ ἀθη ἢ δν- 
5.6] ρ θῃ ἀ6Υ ἢ ΘΙ Πσ θη Οδγϊπηοηΐθη Ὀ6Ϊ 
ἄθη Μγϑίθυϊθῃ. 5, ΠΌθθοΚ ΑρΊΔορΠᾶ- 
τηῖ5 1... .Ὁ]1. 
ΗΘ 165. ἢδίίθ 510) ψΟΥ 56] Π 60} 

αδηρο ἴῃ αἴθ {{πίϑυυγοὶὶ ἴῃ αἴθ Μγϑίο- 
τίθη οἰπνγθὶ ῃθὴ ἰ4556η, ἃἀἷ6 ΠΙΟΒ ΓΘ ἢ 
Καϑίον υπὰ Ροϊγάδυϊκοϑ πδοῇ Βὺ- 
ΟΡΟΥαΠρ' ἀοΥ αἰ ἰβοηθη δίας ΑρΠΪ4Π8, 
ἈΡΟΙοάον. 1, ὅ, 12. ΡΙαίαγοῃ. ΤΊ65. 
89. θὰ ἔγάπου τιν ΕἸ ΠΟ] 1506. οἰη- 
θον θη σογάθη νγάγθη, 50 ννᾶγν Ηβδγᾶ- 
ΚΙΘ5. ΖΌΟΥ νοπὶ ΡΥ ΠΟ5, αἰθ ΠΙοσαγθη 
γο ΑΡΠίάηο5 δαορίϊογί νογάβη, 

σπέρμα --- Νδοῇ δἰἰἸ50 8 γ ὅδ 
γγᾶν νΟὴ Αἰ κα δὰ5 ἀον Αοἰκογθαα ἀαγοῇ 
ἄθῃ Τυϊρίοϊθηοβ σνορθγοϊίοὶ ψογάθῃ. 
γρ]. Ονὶα, Μείδι. , 04 ἢ, ΜΝ] βίο! ζ 
416 ΑἸΠΘΠΟΥ δυἷ αἴ686 ΟΜ Παι, αἰ 
βῖ6. ἀπάθγθη ψΟΙΚουη ουνγίθβθη, ὑγΆΥΘη 
ἀπα τηΐϊύ ἡ ]οῆθη Εἤγθη 56 νοὴ ἄθῇ 
ἀθτῖρθη ανϊθοῆθη [ὔγ αἴθ 561} 6. 6] οί 
ψγαγάθη., ἰϑί δ15 [βοκγαύ, Ρϑηθο.. 28 Π, 
ΖῸ ΘΥΒΘΠΘΗ, 

ἢ ὑμᾶς ---ἡμᾶς τε--- ἀπρονδπη- 
ΠΠομ6. ουθίπάππρ. Ηοπι. Π]. β, 289. 
ὥστε γὰρ ῆ παῖδες νεαροὺὶ χῆραί τε 
γυναῖκες ἀλλήλοισιν ὀδύρονται οἷ- 
κονδὲε νέεσθαι. 

ἡμᾶς δέ --- Ὠΐο ΡαΡΕκο] δέ ἴπὶ 
ΝΔΟΙδαΐΖ, τπὶ ἀθη αδρθηβαί σὰ ἐκ 
ἡεῶν πεπρωμένον τὐβχιατγίοϊκοη, 5. 
σὰ ΤΥ, 1,.39. 

ἡ. φατὲ ὡς --- π80} φημί 56} 
56 ἢ γ βϑίθῃ ἴα Οοηβίγιοίίοη. τη ὡς 
οὔογ ὅτι ιἰαίι 468 [ὩΠη εν. 2) - 
τηοϑίῃ. ΡΠΠΡΡ. 1, 48, οἵ δέ φασι 
ὡς πρέσβεις πέπομφεν ὡς βασιλέα. 
ΡΙαίοη. Αοτρἰδ8. 5, 4874 καὶ μὴν 
ὅτι γε οἷος παρρησιάξεσϑαι καὶ 
μὴ αἰσχύνεσθαι, αὐτός τε φὴς καὶ 
ὃ λόγος ὁμολογεῖ σοι; “ἴδ ἴῃ ἰοἰζίθ- 
ΛΘ 1 ἈΠ οὶ ψουηἀπηρ πηϊΐ 8 Πάθυθη 
ψόγθθη Κυτορ. ΤΙ, 8, 19. καὶ ὁ πα- 
τὴρ λέγει καὶ σὺ φὴς, καὶ οἵ ἄλλοι 
δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν, ὡς αἴ μάχαι 
κρίνονται μᾶλλον «ταῖς ψυχαῖς ἢ 
ταῖς τῶν σωμάτων ῥώμαις. 

ἀκολουϑ' εἴν ---ἡ γῆσϑ'ε --Ὴ αἱ. 
Πν. 2,20, " 
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8 ἤκει; ποιεῖσϑε δὲ πολεμίους οὐκ ἀνακοινούμενοι τοῖς συμμά- 

χοις, καὶ ἐπὶ τούτους ἡγεῖσϑε" ὥστε πολλάκις ἐπὶ τοὺς εὐμενε- 
στάτους ἀναγκάξονται στρατεύειν οἵ λεγόμενοι αὐτόνομοι εἶναι. 
ἔτι δὲ τὸ πάντων ἐναντιώτατον αὐτονομίᾳ, καϑέστατε ἔνϑα μὲν 
δεκαρχίας. ἔνϑα δὲ τριακονταρχίας᾽ καὶ τούτων τῶν ἀρχόντων 
ἐπιμελεῖσϑε οὐχ ὅπως νομίμως ἄρχωσιν, ἀλλ᾽ ὅπως δύνωνται 
βίᾳ κατέχειν τὰς πόλεις. ὥστ᾽ ἐοίκατε τυραννίσι μᾶλλον ἢ πο- 

9 λιτείαις ἡδόμενοι. καὶ ὅτε μὲν βασιλεὺς προσέταττεν αὐτονό- 
μους τὰς πόλεις εἶναι, μάλα γιγνώσκοντες ἐφαίνεσθε ὅτι εἰ μὴ 
ἐάσοιεν οὗ Θηβαῖοι ἑκάστην τῶν πόλεων ἄρχειν τε ἑαυτῆς καὶ 
οἷς ἂν βούληται νόμοις χρῆσϑαι, οὐ ποιήσουσι κατὰ τὰ βασι- 
λέως γράμματα᾽ ἐπεὶ δὲ παρελάβετε τὴν Καδμείαν, οὐδ᾽ αὐ- 
τοῖς Θηβαίοις ἐπετρέπετε αὐτονόμους εἶναι. δεῖ δὲ τοὺς μέλλον - 
τας φίλους ἔσεσϑαι οὐ παρὰ τῶν ἄλλων μὲν ἀξιοῦν τῶν δικαίων 
τυγχάνειν. αὐτοὺς δὲ ὅπως ἂν πλεῖστα δύνωνται πλεονεκτοῦν- 
τας φαίνεσϑαι. 

Ταῦτα εἰπὼν σιωπὴν μὲν παρὰ πάντων ἐποίησεν, ἡδομέ- 
νους δὲ τοὺς ἀχϑομένους τοῖς “ακεδαιμονίοις ἐποίησε. μετὰ 
τοῦτον Καλλίστρατος ἔλεξεν, ᾽4λλ᾽ ὅπως μὲν. ὦ ὦ ἄνδρες “ακε- 

δαιμόνιοι, οὐκ ἐγγεγένηται ἁμαρτήματα καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ ἀφ᾽ 
ὑμῶν ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἔχειν μοι δοκῶ εἰπεῖν" οὐ μέντοι οὕτω 
γιγνώσκω ὡς τοῖς ἁμαρτάνουσιν οὐδέποτε ἔτι χρηστέον" ὁρῶ 
γὰρ τῶν ἀνθρώπων οὐδένα ἀναμάρτητον διατελοῦντα᾽ δοκοῦσι 

0 

ὃ. δεκαρχίας -- 5. τὰ ΠΙ, 4,2. 
τριακονταρχίας γνγὶθ ἴῃ 

ΑΙἰΠθη. 
ἐοίκατε --- ἡδόμενοι --- 5ἰαίί 

465 βοηϑί ρϑργᾶπο! θη Παίϊνθ 4685 
Ρανγιϊοῖρ8 οὐθὺ ίαί{ ἐθ85 [ἢΠηϊῖν8. 
(Οπηπιοηί. ΙΝ, 8, 8. ταῦτα παντάπα- 
σιν ἔοικεν ἀνθρώπων ἕνεκα γιγνό- 
μενα. Εἴποη [Πρ υβοῃϊθα ψν ϑοπθη ἄθη 
σοὶ οὐ ἃ πηίθη ΟΟηβίν ποίη θη ΟἹ δαὶ 

--- 

Κυᾶρον αν. ανγδηιηι. ὃ ὅ6, 4, 9. ρο- 
[ἀπαίθη. χιὶ [4 ]|}6}. 

πολιτείαις --- ἴτοίθη ϑιδαίθη, 
νῸ ἀἴ6 Βὕνριου 510}) 56] 08ι γϑρίογθῃ. 

ῃ, σιριοσετι  ιδνες ιν. μ1],,.81. 
Ατιο Ιδοκὺ. Ῥαηθρ. 170. πϑηπηὶ ν ] ον 
ὑπιν ϑίπθηο ἀθον ἄθη ΔΗ. ΠΕ Ἰδο θη 
υϊθάθη ἀθηβοιθθη προστάγματα καὶ 
οὐ ,συνϑήκαρ. 
ὅπως --- τοϊϊ5ϑί6. ννῖδ βοηϑὶ ὡς ᾿᾽δἰπὶ 

δα ρουϊαίῖν ρου αι βοίῃ. Ὀιπάον γοὺ- 
παι μοι ἀφίῃ ὁπόσα οὔον ὁπόσ᾽ 

10. παρὰ πάντων -- "μὰ 6ε- 
πΘιϊν, τἀ ἀθη Απβοδηρδραπκί (65 
ΒοΠν οἰ σθη5. δησαἀοδαίθη. 

ἐποίησεν --- ἐποίησε --- 5. τὰ 
: 

ἀφ᾽ ἡμῶν -- 5. σὰ Υ, 4, θ0. 
ἀναμάρτητον διατελοῦντα 

-διατελεῖν οἢη6. οἷῃ Ραυιῖοῖρ, παπιοηί- 
ΠἸῸἢ ἴθ ΝΡ πάπα γηΪί Λαϊδοιίν θη ΠΠ 
ΑΒ] θὴρ οἰ ποΥ ἽῬρτπι γον ὧν ἰδὶ 
ἐΐολι ΘΘΙ6η. Οομπηηλοηί. 1, θ, 2. ἐχέ- - 
τῶν διατελεὶς. Κγτορ. Ι, 5, 10. εἴ 
τις ἀγώνιστος διατελέσειεν. ᾿Αβε8. Ι, 
37. ἐποίησεν ὥστε εὐδαίμονας τὰς 
πόλεις διατελέσαι. ὃ, 8. ὥστε ἀκατα- 
φρόνητος διετέλεσεν, νρ]. δοῃ χὰ 
ΔΑ ΟΣ 
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δέ μοι καὶ εὐπορώτεροι ἐνίοτε γίγνεσϑαι ἄνϑρωποι ἁμαρτάνον- 
τες. ἄλλως τε καὶ ἐὰν κολασϑῶσιν ὑπὸ τῶν ἁμαρτημάτων, ὡς 
ἡμεῖς. καὶ ὑμῖν δὲ ἔγωγε ὁρῶ διὰ τὰ ἀγνωμόνως πραχϑέντα 11 
ἔστιν ὅτε καὶ πολλὰ ἀντίτυπα γιγνόμενα" ὧν ἦν καὶ ἡ κατα- 
ληφϑεῖσα ἐν Θήβαις Καδμεία" νῦν γοῦν, ὡς ἐσπουδάσατε αὐ- 
τονόμους τὰς πόλεις γενέσϑαι, πᾶσαι πάλιν, ἐπεὶ ἠδικήϑησαν 

οἵ Θηβαῖοι, ἐπ᾽ ἐκείνοις γεγένηνται. ὥστε πεπαιδευμένους 
ἡμᾶς ὡς τὸ πλεονεκτεῖν ἀκερδές ἐστι νῦν ἐλπίζω πάλιν μετρί- 
οὐς ἐν τῇ πρὸς ἀλλήλους φιλίᾳ ἔσεσϑαι. ἃ δὲ βουλόμενοί τινες 12 
ἀποτρέπειν τὴν εἰρήνην διαβάλλουσιν, ὡς ἡμεῖς οὐ φιλίας δεό- 
μενοι, ἀλλὰ φοβούμενοι μὴ ̓ ἀνταλκέδας ἔλϑῃ ἔχων παρὰ βασι- 
λέως χρήματα, διὰ τοῦϑ᾽ ἥκομεν, ἐνθυμήϑητε ὡς φλυαροῦσι. 
βασιλεὺς μὲν γὰρ δήπου ἔγραψε πάσας τὰς ἐν τῇ Ελλάδι πόλεις 
αὐτονόμους εἶναι" ἡμεῖς δὲ ταὐτὰ ἐκείνῳ λέγοντές τὲ καὶ πράτ- 
'τοντες τί ἂν φοβοίμεϑα βασιλέα; ἢ τοῦτο οἴεταί τις, ὡς ἐκεῖ- 

νος βούλεται χρήματα ἀναλώσας ἄλλους μεγάλους ποιῆσαι μᾶλ- 

λον ἢ ἄνευ δαπάνης ἃ ἔγνω ἄριστα εἶναι, ταῦτα ἑαυτῷ πεπρᾶ- 
χϑαι; εἶεν. τέ μὴν ἥκομεν ; ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἀποροῦντες γνοίητε 18 
ἂν, εἰ μὲν βούλεσϑε, πρὸς τὰ κατὰ ϑάλατταν ἰδόντες, εἰ δὲ 
βούλεσϑε, πρὸς τὰ κατὰ γῆν ἐν τῷ παρόντι. τί μήν ἐστιν; εὖ- 
δηλον ὅτι εἰ τῶν συμμάχων τινὲς οὐκ ἀρεστὰ πράττουσιν ἡμῖν 
ἡ ὑμῖν ἀρεστά. ἴσως δὲ καὶ βουλοίμεϑ'᾽ ἂν ὧν ἕνεκα περιεθώ- 

΄. 

- βἰγθ ίοθί, 

εὐπορώτεροι -- κι ἢ βότ, 8 6- 
Ὑγἰζίοτ, Οθοοη. 9, ὕὅ, οἵ πονηροὶ 
(οἰκέται) συξυγέντερ εὐπορώτεροι 
πρὸς τὸ κακουργεῖν γίγνονται. 

11. νῦν γοῦν κτέ. --- αἰ8 Βεονοἰβ 
ἐὰν αἴθ ΒΙοΠ ρ κοῖς 4685. νουπουρ  6η- 
ἄθη ϑαίζοβ : ἤθῆη, νγῖθ βϑ ἢν ἴῃἢγ Δ ἢ 

4485 αἷ6 διᾶαίο 5ο!ϑίἃ παϊο 
νγθη., 80 51ηΠ4 ἀ0061}) ἀπτοὶ. 45 δη 
ἄθη ΤΠΘθαποῦη θΘρδηρθηθ [Πηγθο ΐ 4116 
ἴῃ ἄδγθη Ἠᾶπάθ ρϑ Κουητηθῃ, 

12. μὴὶ ἀνταλκίδας ἔλϑη --- 
5 [8ϑί βδίοἢ δι15 ἀἴθβθη Δ ουίθη 50}}}165-- 
86η, (455 Ἃαἷ΄6 [,αἸτο ιηοηϊον ψΊ 6 Υ 
ἄθη Απίδ! κί ἀα5. ρθβοῃϊοκί Ἠδίίθη., ΠῚ 
αἰ Εἴη νιν καπρο 465 ΚῦπΙρβ δι ἢδυ- 
βίθΠππρ' 465 ΕὙΙΘἀ6η5 δηΖαραΐθη. ΑἸιο}} 
Ὀιοάον. ΧΥ, 80 οἷοί πη, ἄθν Κδηΐρ' 
Αὐίαχθυχοϑ ἤαῦ6 ψίθάον ἀθβαπάίο ρ6- 
Βοηϊοκι, αἴθ σαὶ Εὐϊθάθη. δα ουάθνη 
506. 

διὰ τοῦτο -- ἃ. ἴ. διὰ τὸ φο- 
βεῖσϑαι. Κγτορ. ΤΡ, 2, 42. οὔ μοι 
δοκεῖ τὸ λαβεῖν κερδαλεώτερον δίναι 
τοῦ δικαίους φαινομένους ἐκείνους 
τούτῳ πειρᾶσϑαι ἔτι μάλλον ποιεὶν 
ῇ νῦν ἀσπάξεσϑαι ἡμᾶς. 
αὐτονόμους εἶναι -- 501Π| 6 ὴ 

βΒοιθϑιᾶπαϊρ βεῖπ; ἄθηῃ ἰη ἔγραψε 
ΠἸορὶ ἀ6Υ ΒΕρΤΙΣ 468 ᾿ΒΕΟΡΟΠΙΘΠ8. 

18. ὅτε --- πᾶμ!οἢ ἥκομεν. 

εὔδηλον -- ἀρεστά -- οι 
δῖηη ἀθὺ νϑγάουθίθη ϑί6}|16 ἰδ ψ : 
Δ θπη ἴἰἢν αἴθ νον! ηἾ5586. σὰ ΤΠ π46 
πη σὰ Δαβϑοι θοίγδοῃίοί, 50. τη1188 
65 ΘΟ ΚΙΑΥ͂ ψογάθη, 4855, ΘΠ 
τη 06 σοη ἄθη Βαπάθβθθποβϑβθη πἰοΠί 
ΠΟ πη56γπῚ (ΔΘ! ]}6ὴ Πδη 6 ]η., 516 65 
σον 85. πἰοῃῦ {Πππὴ,. πὶ ΘΟ ἢ Δηρ ΘΠ ΘΠΠη 
σὰ 5οΐῃ. 
ὧν ἕνεκα -- ἀαβίιν 4855. ἴῃγ ὉΠ5 

οὐ Πα] θα πανί, ΥΩ]. ὅ, 48, 
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δι, ἀν σι. 5 Ὁ λον Εν 2 » “ Ν ᾿ - 
14 σατε ἡμᾶς ἃ ὀρϑῶς ἔγνωμεν υμῖν ἐπιδεῖξαι. ἵνα δὲ καὶ τοῦ συμ- 

φόρου ἔτι ἐπιμνησϑῶ. εἰσὶ μὲν δήπου πασῶν τῶν πόλεων αἵ 
Α . -" 

μὲν τὰ ὑμέτερα, αἱ δὲ τὰ ἡμέτερα φρονοῦσαι. καὶ ἐν ἑκάστῃ 
΄ Ἷ Ε 

πόλει οὗ μὲν λακωνίξουσιν, οἱ δὲ ἀττικίζουσιν. εἰ οὖν ἡμεῖς 
΄, , ΄ Ἵ , 

φίλοι γενοίμεϑα. πόϑεν ἂν εἰκότως χαλεπόν τι προσδοκήσαι- 
κ ᾿ "» ᾿ " - 

μεν ; καὶ γὰρ δὴ κατὰ γὴν μὲν τίς ἂν ὑμῶν φίλων ὄντων ἱκανὸς 
ς -»" » - 

γένοιτο ἡμᾶς λυπῆσαι; κατὰ ϑάλατταᾶν γε μὴν τίς ἂν ὑμᾶς βλά- 
ς »"α " »" ’, 16 ψαι τε ἡμῶν ὑμῖν ἐπιτηδείων ὄμτων; ἀλλὰ μέντοι ὅτι μὲν πό- 

᾽ ὕ ’ὔ 

λεμοι ἀεί ποτε γίγνονται καὶ ὅτι καταλύονται πάντες ἐπιστά- 
ἣν ΝΡ ε ὡ Ἢ ᾿ » 3 3 5’. Δ 4 ΄ ᾽ 

μεϑα,. καὶ οτι ἡμεῖς. αν μη νῦν. ἀλλ᾽ αὐυϑίς ποτε εἰρήνης ἐπι- 

ϑυμήσομεν. τί οὖν δεῖ ἐκεῖνον τὸν χούνον ἀναμένειν, ἕως ἂν 
ς Ἁ ’, -" 3 »Ὕ “ 9 ς 

ὑπὸ πλήϑους κακῶν ἀπείπωμεν,. μᾶλλον ἢ οὐχ ὡς τάχιστα πρίν 
δι. » , ι ΡΎ ’ ᾽ ν ν ) ς᾽ 

16 τι ἀνήκεστον γενέσϑαι τὴν εἰρήνην ποιήσασϑαι; ἀλλὰ μὴν οὐδ 

ἐκείνους ἔγωγ᾽ ἐπαινῶ οἵτινες ἀγωνισταὶ γενόμενοι καὶ νενικη- 
κότες ἤδη πολλάκις καὶ δόξαν ἔχοντες οὕτω φιλονεικοῦσιν ὥστε 

3 , , Ἷ 

οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν ἡττηϑέντες τὴν ἄσκησιν κατα- 
λύσωσιν, οὐδέ γε τῶν κυβευτῶν οἵτινες αὖ ἐὰν ἕν τι ἐπιτύχωσι, 

[4 ς -"Ὅ -" ’ 

περὶ διπλασίων κυβεύουσιν᾽ ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν τοιούτων τοὺς 
, . 9 - ς - 

17 πλείους ἀπόρους παντάπασι γιγνομένους. ἃ χρὴ καὶ ἡμᾶς ὁρῶν- 
»ν » -" κ) 

τας εἰς μὲν τοιοῦτον ἀγῶνα μηδέποτε καταστῆναι, ὥστ᾽ ἢ πάντα 
ει ,ὔ τὰ 93 -" 

λαβεῖν ἢ πάντ᾽ ἀποβαλεῖν, ἕως δὲ καὶ ἐρρώμεϑα καὶ εὐτυχοῦ- 
, ) ΄ , [χὰ . ς ἕὰ Ν᾿ δυδν Ν 

μὲν. φέλους ἀλλήλοις γενέσϑαι. ουτῶ γὰρ ἡμεῖς τ αν δὲ υμᾶς 
ς » - , “ καὶ ὑμεῖς δι᾽ ἡμᾶς ἔτι μείζους ἢ τὸν παρελϑόντα χρόνον ἐν τῇ 

Ἑλλάδι ἀναστρεφοίμεϑα. 
Ι8, δοξάντων δὲ τούτων καλῶς εἰπεῖν. ἐψηφίσαντο καὶ οὗ 4α- 

Ἐὰ ΄ “2. 
αὖὺ --- σὰ κυβεύουσιν σοῃδιΐρ: ἃ ἃ 5 

ζιν7ν οἰίο Μαὶ. 
9 ’ “ . “ . 

ἀπόρους -- ἀηΐδηϊρ, πᾶπηϊοἢ 
γγοῖίου σὰ ΒρίθΙ θη, νγϑὶ! 8ῖ6 50 {68 

14. κατὰ γῆν μὲν --- κατὰ ὃ ἀ- 
λαττάν γὲ μήν --- 5. ζα Υ, 4, 1. 

15. ἢ οὐχ---Νοῖ μαλλονὶ ἴῃ Θ΄ ΠΘ ΠῚ 
πορδιΐνοη ϑα.26 ζὰπῃ δίδει ἤ ἅυοὴ ἢ 
οὐ [οἰρθῃ; 80 ΠΙθὺ, ψγϑὶ] ἀδν Εγδρθ- 

585. ἠθριν θη ϑΙπη αὶ. Ηεγοά. ἵν, 
118. ἥκει γὰρ ὁ «Πέρσης οὐδὲν μᾶλ: 
λον ἐπ᾿ ἡμέας ἢ οὐ καὶ ὑμέας. 
Τηυκγά, 1, 62. οὐδ᾽ εἰκὸς χαλεπῶς 
φέρειν αὐτῶν μᾶλλον ἢ οὐ ὀλιγω- 
ρῆσαι. 

16. τὴν ἄσκησιν --- ἄδ5 Ηαπά- 
νον ἀθν ΑἸ] οίθη. ΝΡ]. Οοπηπηθηὶ. ΠΠ 
14, ὃ, ἐών τις ἄνευ τοῦ σίτου τὸ 
ὄψον αὐτὸ ἐσϑίη, μὴ ἀσκήσεως, ἀλλ᾽ 
ἡδονῆς ἕνεκα, πότερον ὀψοφάγος 
εἶναι δοκεῖ ἢ ̓οὔ, 

γοΥ ΠΘΥΘη, 

17. ὥστε -- αὐ τοιοῦτον τι θ6- 
2θῆθη; οἷηῃ Κατηρῖ, νγὸ 65 Βοάϊη- 
συηρ ἰδβὶ, οἰ θοῦ Ὁ..8, νὰ 5. 
ζὰ Υ͂, 8, 14, υπ νο]. ὙἹ, 4, ;Ζ2, 

ἀναστρεφοἝμε ' α --- οἱρ η 10} 
βίοι δυ!ῃ α]ίθη, νῖθ 4, 16, ἄδπῃ 
ἈΡΡΘΒο νυ ἄρῃ - 86 πι ΥΒ]. ΨΗ, .8,..3. 
ἐν ταύτῃ τῇ συμμαχίᾳ ἀνεστρέφετο. 
Απᾶρ. 1, 8, 14. ἔν γε τοῖς πέριξ 
οἰκοῦσι --- ὡς δεσπότης ἀναστρέ- 
φοιο. 
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, , ὶ ᾿ ΠΉΤῚ 8.9. μι , ς ᾿ 2 
κεδαιμονιοι δέχεσθαι τὴν εἰρηνην. ἐφ᾽ ᾧ τους τὲ ἀρμοῦτας ἔκ 

τῶν πόλεων ἐξάγειν, τά τε στρατόπεδα διαλύειν καὶ τὰ ναυτικὰ 
καὶ τὰ πεξικὰ. τάς τε πόλεις αὐτονόμους ἐᾶν. εἰ δέ τις παρὰ 

-»" , »“ -“» 2 

ταῦτα ποιοίη, τὸν μὲν βουλόμενον βοηϑεῖν ταῖς ἀδικουμέναις 
7 -» Ἁ ᾿ ’ Χ 5 , - - 

πόλεσι . τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ μὴ εἶναι ἔνορκον συμμαχεῖν τοῖς 
} ’ Φ. ) “ » ἀδικουμένοις. “ἐπὶ τούτοις ὥμοσαν “ακεδαιμόνιοι μὲν ὑπὲρ αὐ- 19 

τῶν καὶ τῶν συμμάχων, ᾿4ϑηναῖοι δὲ καὶ οἵ σύμμαχοι κατὰ πό-- 
λεις ἕκαστοι. ἀπογραψάμενοι δ᾽ ἐν ταῖς ὀμωμοκυίαις πόλεσι καὶ 
οἵ Θηβαῖοι, προσελθόντες πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ οἱ πῤέσβεις αὖ- 

»" ΄ : 2 
τῶν ἐκέλευον μεταγράφειν ἀντὶ Θηβαίων Βοιωτοὺς ὀμωμοκότας. 
ἷν Ν2 ὕ 5 , ὧ ,ὔ Ά 2. τ ᾿ 

ὁ δὲ ““Ζγησίλαος ἀπεκρίνατο ὅτι μεταγράψει μὲν οὐδὲν ὧν τὸ 
πρῶτον ὥμοσαν τὲ καὶ ἀπεγράψαντο᾽ εἰ μέντοι μὴ βούλοιντο 

Η 5 τὶ [7 ἰχ 
ἐν ταῖς σπονδαῖς εἶναι, ἐξαλείφειν ἀν ἔφη. εἰ κελεύοιεν. οὕτω 20 

Ἁ “" ω» 

δὴ εἰρήνην τῶν ἄλλων πεποιημένων, πρὸς δὲ Θηβαίους μόνους 
2 ᾿» " δ 5 ς 
ἀντιλογίας οὔσης, οἵ μὲν ᾿4ϑηναῖοι οὕτως εἶχον τὴν γνώμην ὡς 

- ,ὕ ἣ ᾿ Ἁ “Ὁ 3 Ἁ ,, 2 Ἁ 

νῦν Θηβαίους τὸ λεγόμενον δὴ δεκατευϑῆναι ἐλπὶς εἴη. αὐτοὶ 

ὃὲ οἵ Θηβαῖοι παντελῶς ἀϑύμως ἔχοντες ἀπῆλϑον. 
Ἐκ δὲ τούτου οἱ μὲν ᾿4ϑηναῖοι τάς τε φρουρὰς ἐκ τῶν πό- ΤΥ. 

3 -»" 3 - 

λεῶν ἀπῆγον καὶ ᾿Ιφικράτην καὶ τὰς ναῦς μετεπέμποντο, καὶ 
[χ χ4 " ν ᾿ὕ 

ὅσα ὕστερον ἔλαβε μετὰ τοὺς ὄρκους τοὺς ἐν Πακεδαίμονι γενο- 
μένους, πάντα ἠνάγκασαν ἀποδοῦναι. “ακεδαιμόνιοι μέντοι 2 

“" ᾿ Ἷ 

ἐκ μὲν τῶν ἄλλων πόλεων τούς τε ἁρμοστὰς καὶ τοὺς φρουροὺς 
ἂν. “ἢ ΄ Ὑ Δ πὸ - ΄ 
ἀπήγαγον; Κλεόμβροτον δὲ ἔχοντα τὸ ἐν Φωκεῦσι στρατευμα 

18, τὴν εἰρήνην --- (ΘΒ. .!]ο58θὴ 40. τὸ λεγόμενον --- ψίῖθ πηδῃ 
γγαγὰθ ἀθυβθ 6. ἴῃ] Μοπαὶ 5κίγορθμο- 
του (π}1}) ἴτὰ 4. 571 ν. Οἢγν. ΡΙαίδγοῃ. 
Αρθ5. 29, 

19. ὑπὲρ -- ἴπῃ Νά θη. Ὑβ]. ΠΙ, 
Δ, τ 
᾽οἵ Θηβαῖοι --- ἰδ οπθ ϑυθαΠη 

Πηϊίαμη; 5ίαίί 465 ρϑῆζθη ὥϑϑαΡ] οίθ5 
ἴθ οἷη ΤῊ! οὗ πρέσβεις αὐτῶν οἷη. 
ΥΡῚ, ΖαῪ, Ἔ 41: 

οἰ πρέσβεις-- ἐκέλευονκτέ. -- 
Νδ0}). ΡΙαίαγοι, Αρθ5. 28 Παίίε Ερϑιῃῖ- 
ποηᾶᾶ8, ἀ6ὺ 510} τιηΐον θη (ἀδϑαπαίθη 
μοΐδηα.,, γϑυϊδηρίὶ, 4855 8 π0}} 416 ὃ ραν- 
(8 πον ἄθη [Γι ἰκοηΐθγη 416 δε] ρβίᾷηα!ϊρ- 
κοὶΐ σᾷρθη, σγθηῃ αἀἷθ ΤΠΘΡΔΠΘΥ ἀρ 
Βοθοίθγῃ αἴ ΕἼΘ Ποῖ σον ΓΘ ἢ 50] 6}, 
πηἃ ἀδάθγοῦ ἀθη Αρθβί 08 50 ρουθὶ ί, 
4855 δ΄ ἀθὴ Ναιῆθη ἀδὺ Το θᾶπου ἴῃ 
θη ΕὙΙΘἀΘηΒἀοἸαη θη βγῇ, 

Ζι βΒᾶρϑη ρ΄ϊθρίθ. Εθ ἰδὶ ἴῃ 8050- 
Ια ΟὈΠπβίγαοίο ἢ 45, Αρροβί(οη χὰ 
δεκατευϑῆναι φοδοίχί, Ωρ]. ὅ, 88. 
δεκατευϑῆναι --- 16 ατθοῃθη 

Ὠαίίθη θϑῖτη Εἰηανίηρθη ἀοΥ ῬΘΥΒ6ὺ ἴῃ 
το θη ἃ ρθβομνψούθη, ν0ὴ (161 
ΕἸΡΘη ἢ πη} ἀ 6] θηΐσ θη αὐ θοῃθη, νγϑίοῃθ 
βίο ἔγθίψι !Πο ἀθηι Εδῖπαθ δηρ650}05- 
56} Πδίίοη, ἄθη ἀθ! ρἢῃ ]βοιθπ αοἰία ἀ θη 
ΖΘ ηίθη ΤΠΉΘΙ] χὰ νγοίμθη, Ηργοα. ΥΙ, 
182. Πῖθ5. ραϊ! ΔΡῸΥ πδΠΊΘΏ ΠΟ. ΔΘ ἢ 
ἄθη ΤΠΘΡάπουη. 

ΙΥ. 1. Ἰφικράτην -- 5. 2, 18 ἢ, 
2. Κλεόμβροτοιν --- Ῥεν δ Ζ ἰδί, 

Ἐπ ΘΥθγΟΟμΘη ἀπγο αἴθ Π646 ἀ65 Ρτο- 
1Π005, πΙοῃς ἔογίρ οἴ ἢγί, βοημάθυη τώ 
γογᾶηαονίον Οοπβίγποίοη ἀπγοῇ Κλεομ- 
βοότῳ ἐπέστειλαν νἱδᾶον δαΐσθποηι- 
ἴη6η. [)848 ΑΠδΙΚΟΙ αι ἢ δύ 0 }} ἀδάαγοι 
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καὶ ἐπερωτῶντα τὰ οἴκοι τέλη τί χρὴ ποιεῖν, Προϑόου λέξαντος 
ὅτι αὐτῷ δοκοίη διαλύσαντας τὸ στράτευμα κατὰ τοὺς ὅρκους 

καὶ περιαγγείλαντας ταῖς πόλεσι συμβαλέσϑαι εἰς τὸν ναὸν τοῦ 
᾽ , ς ’ Ἷ δ ΄ ’ὔ ΄ ’ 

Απολλωνος ὁπόσον βούλοιτο ἑκάστη πολις, ἔπειτα εἰ μὴ τις ἐῴη 
αὐτονόμους τὰς πόλεις εἶναι. τότε πάλιν παρακαλέσαντας. ὅσοι 
τῇ αὐτονομίᾳ βούλοιντο βοηϑεῖν, ἄγειν ἐπὶ τοὺς ἐναντιουμέ- 
νους οὕτω γὰρ ἂν ἔφη οἴεσθαι τούς τε ϑεοὺς εὐμενεστάτους 

τ Η κ , “ μ᾿ ΤΥ δὰ » ᾿ς ἀμδ’, ὩΣ ν. ὦ ͵ 
εἶναι καὶ τὰς πόλεις ηκιστ ἂν ἀχϑεσϑαι᾽ ἡ ὃ ἐκκλησία ἀκούυ- 

σασα ταῦτα ἐκεῖνον μὲν φλυαρεῖν ἡγήσατο" ἤδη γὰρ, ὡς ἔοικε, 
τὸ δαιμόνιον ἡγεν᾽ ἐπέστειλαν δὲ τῷ Κλεομβρότῳ μὴ διαλύειν 

᾿ , 3 ᾽ ᾿πὐν "» ἢ Ἶ ι ᾿ ᾽ 
τὸ στρατευμα. ἀλλ᾽ εὐϑυς αἀγειν ἐπὶ τους Θηβαίους, εἶ μη αὖὐὅ- 

΄ . ἢ " , ς Ἁ , ᾽ Στ. ἢ 
τονόμους ἀφίοιεν τας πόλεις. [ὁ δὲ Κλεόμβροτος, ἐπειδὴ ἐπυ- 

ϑέτο τὴν εἰρήνην γεγενημένην, πέμψας πρὸς τοὺς ἐφόρους 
ἠρώτα τί χρὴ ποιεῖν οἱ δ᾽ ἐκέλευσαν αὐτὸν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς 
Θηβαίους, εἰ μὴ ἀφίοιεν τὰς Βοιωτίας πόλεις αὐτονόμους.] ἐπεὶ 

Ψ “ 3 ’ ᾿ ΄ . ’ 3 ᾽ 5. ολ Ν ΄ 
οὖν ῃσϑετο οὐχ ὁπῶὼς τᾶς πόλεις ἀφιέντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ στρα- 

τευμα διαλύοντας, ὡς ἀντιτάττοιντο πρὸς αὐτὸν, οὕτω δὴ ἄγει 
: . ᾿ ’ Δ τ ν δ » ᾿ . 

τὴν στρατιὰν εἰς τὴν Βοιωτίαν. καὶ ἡ μὲν οἱ Θηβαῖοι ἐμβαλεῖν 

αὐτὸν ἐκ τῶν Φωκέων προσεδόκων καὶ ἐπὶ στενῷ τινι ἐφύλατ- 
τον, οὐκ ἐμβάλλει" διὰ Θισβῶν δὲ ὀρεινὴν καὶ ἀπροσδόκητον 
πορευϑεὶς ἀφικνεῖται εἰς Κρεῦσιν, καὶ τὸ τεῖχος αἱρεῖ, καὶ 

, » ; ἢ , » ᾿ ᾿ 
τριήρεις τῶν Θηβαίων δώδεκα λαμβανει. ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ 

ἀναβὰς ἀπὸ τῆς ϑαλάττης. ἐστρατοπεδεύσατο ἐν “εύκτροις τῆς 
Θεσπικῆς. οἵ δὲ Θηβαῖοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ 

͵ " ᾽ 

λόφῳ οὐ πολὺ διαλείποντες, οὐδένας ἔχοντες συμμάχους ἀλλ 

γοΡΑΠΪαϑϑί, ἀ858. 118. ἀδν Δ Πἄπρίροη (οἰ Ποῖ. [ἄμ γίθ βῖ6 ἴῃγθαι νοὩῚ ΘΟΒΙοΚ- 
Οοπθιχποιϊοι Προϑόου λέξαντος ἴῃ ἀἷθ 
56! δι ηαἿρ:6 οὕτω γὰρ ἔφη ἀπ ἡ δὲ 
ἐκχλησία ἡγήσατο ἄθογβορ; Θαηρθη ἰβί, 
ΥβΆ]. ΑπδΡ. ΝῊ, 1, 94. ἀκούουσι ταῦτα 
τοὺς στρατιώ ταις --- ἐκ τούτου οἷ στρα- 
τιῶται τόν τε Κοιρατάδην δέχονται. 

ἐν Φωκεῦνοι --- 5. .,ΞΡ,1. 
συμβαλέσϑαι --- οἴποὴ Βοἰίγαρ' 

“ιν ΕἸ Πυηο 468. ρθη] θ᾽ Π 50} 8 [ΠΟ Π 6 ἢ 
Κυΐθρθϑ ροθϑη. ἢδθγὺ Αρο!]οίοπηροὶ, ἴῃ 
γν ΘΙ ΟΠ 6 ΠῚ οἰ πϑίνν δῖ’ ἀἴθβο Βοϊ(γἂρϑ ηἷ6- 
ἀδυρ θ᾽ ρὶ νυ θυίθη 80}}{6π., ἰϑι ΟΠ] ἀοὺ 
ἴῃ ΒοΙΡΙὶ, 
γὰρ ἄν -- ἂν Βεμόνι σὰ εἶναι. 

γυχ 1λ9. 
8, τὸ δαιμόνιον ἦγεν -- ἀΐο 

58} ὈΘΒΕΠ ΠΗ. 6 ἢ γογάθυθθη θηΐρθρθῃ. 
οὐχ ὅπως - 5. σὰ 1, 4, 14. 
ἐπὶ στενῷ τινι --- Ῥίοάον. Χν, 

52. ᾿Επαμεινώνδας προκαταλαβόμε᾽ 
νος τὰ περὶ τὴν Κορώνειαν στενὰ 
κατεστρατοπέδευσεν, 
ὀρεινὴν καὶ ἀπροσδόκητον 

--- πᾶπη!ο! ὁδόν. Πουβοῖθ δά γί αἰομὶ 
νοὶ νὴ ἐον Κἄβίς ἄρον ἄθῃ Ἠθιῖκοι. 
Πίοάον. ἃ. ἃ. 0. διεξελθὼν τὴν πα- 
ραϑαλαττίαν ὁδὸν. 

τὸ τεῖχος ἀν. ἰ. ἀϊο Βεῖίοβιι- 
σα ρβνγουκο ἀν διίδάι ἀπὰ ἀΐθ ϑιίδάι 
86|}08ι, 81. ΝΗ, ὅ, 8. 

4, οὐ πολ διαλεέποντες -- 
ἴῃ ροτίηρον θυ ἢ ρ, 



ΕΛΛΉΝΙΚΑ. ΥἹ, 4, 7 

ἡ τοὺς Βοιωτούς. ἔνϑα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ οἱ μὲν φίλοι προῦ- 
ἰόντες ἔλεγον, Ὦ, Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ 
μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὰ ἔσχατα παϑεῖν. ἀνα- 
μνησϑήσονται γάρ σου καὶ ὅτε εἰς Κυνὸς κεφαλὰς ἀφικόμενος 
οὐδὲν τῆς χώρας τῶν Θηβαίων ἐδήωσας , καὶ ὅτε ὕστερον στρα- 
τεύων ἀπεκρούσϑης τῆς ἐμβολῆς, ᾿Δ4γησιλάου ἀεὶ ἐμβάλλοντος 

διὰ τοῦ Κυθαιρώνος. εἰ ἴπερ οὖν ἢ σαυτοῦ κήδει. ἢ τῆς πατρίδος 
ἐπιϑυμεῖς, ἀκτέον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. οὗ μὲν φίλοι τοιαῦτα ἔλε- 

γον᾽ οἱ δ᾽ ἐναντίοι, Νῦν δὴ, ἔφασαν, δηλώσει ὁ ἀνὴρ εἰ τῷ 
ὔῦντι κήδεται τῶν Θηβαίων, ὥσπερ λέγεται. ὁ μὲν δὴ Κλεόμ- 
βροτος ταῦτα ἀκούων παρωξύνετο πρὸς τὸ μάχην συνάπτειν. 
τῶν δ᾽ αὖ Θηβαίων οἱ προεστῶτες ἐλογίξοντο ὡς εἰ μὴ μαχοῖντο, 

ἀποστήσοιντο μὲν αἱ περιοικίδες αὐτῶν πόλεις, αὐτοὶ δὲ πο- 
᾿λιορκήσοιντο᾽ εἰ δὲ μὴ ἕξοι ὁ δῆμος ὁ Θηβαίων τἀπιτήδεια, ὅτι 
κινδυνεύσοι καὶ ἡ πόλις αὐτοῖς ἐναντία γενέσϑαι. ἅτε δὲ καὶ 

πεφευγότες πρόσϑεν πολλοὶ αὐτῶν ἐλογίξοντο κρεῖττον εἶναι 
μαχομένους ἀποϑνήσκειν ἢ πάλιν φεύγειν. πρὸς δὲ τούτοις 
παρεϑάρρυνε μέν τι αὐτοὺς καὶ ὁ χρησμὸς ὁ λεγόμενος ὡς δέοι 
ἐνταῦϑα “ακεδαιμονίους ἡττηϑῆναι ἔνϑα τὸ τῶν παρϑένων ἦν 

υνήμα, αὶ λέγονται διὰ τὸ βιασϑῆναι ὑπὸ “ακεδαιμονίων τινῶν 
ἀποκτεῖναι ἑαυτάς. καὶ ἐκόσμησαν δὴ τοῦτο τὸ μνῆμα οἵ Θη- 
βαῖοι πρὸ τῆς μάχης. ἀπηγγέλλετο δὲ καὶ ἐκ τῆς πόλεως αὐτοῖς 
ὡς οἵ τε νεὼ πᾶντες αὐτόματοι ἀνεῴγοντο, αἵ τε ἱέρειαι λέγοιεν 
ὡς νίκην οἵ ϑεοὶ φαίνοιεν. ἐκ δὲ τοῦ Ἡρακλείου καὶ τὰ ὅπλα 

Ἁ 

ἀλλ᾽ ἤ -- πδοῖ ποραίϊνοη Ατ85- κήδεται “- ἃ. 1, 516 θεραηϑιϊρί, 
ἀνἄοϊκθη 4158, Δ. 586}, Υρ]. 1, 68. υἱέ ᾿πηθη ἢᾶ]ύ, 
ἄν .10, 6. πολιορκήσοιντο --- τηῖί ρᾶ5- 

---- 
.----- 

μουν νήσου» αὐίσδυ ὅτε βίνοι Βοἀραίπηρ τὶ ΥΠ,ὅ, 18, Κγιορ. 

-- βϑἷ6 ψϑύάδθη δὴ ἀΐοῃ ἀθηκθη 
νοῦ ἀθνυ Ζθῖΐ μοῦ, ΨῸ -- Υβ]. ὅ, 
40. τῶν μὲν οὖν ὑμετέρων προγό- 
νῶν καλὸν λέγεται, ὅτε - οὐκ εἴἶα- 
σαν. Κγτορ. 1, Ὁ,..12. οὐ γὰρ μέμνη- 
μαι ὅτε ἐγὼ μὲν πρὸς σὲ ἤλϑον 
ἐπ᾿ ἀργύριον --- Ζυγ ὅ80η6 5. , 
4, 1ὅ. 

ὕστερον στρατεύων --- 5. ν᾿" 
4, ὅ9. 

τῆς πατρίδος ἐπιϑυμεῖς -- 
ῸΠη ἃἂὰ ἀοίη Μαίουϊδηά ννϊθάθυβο- 
ἤθὴ ἀπ ῃΐοῆΐφ γϑυρᾶηηΐ νγϑγάθη 
γν ἢ}. 

Ὑ11..1.8, 
πεφευγότες -- αἀἷδ᾽ Ὡ860}}) ον Βο- 

βοίζῃηρ ον Καάμηθα ἀυῦγοῃ ἀἴ6 ὅραι- 
ἰδ ΠῸΡ δ556 ἃ η468 ῬΘΡΘΠΡῸΠ ὉΡΆΓΘΗ. 

1. ὁ χρησμός --- Ῥία. ΤΠΘΡΆΠΟΥ 
ΟΡ ΓΠΓ ἢ ἀ165 Οὐκ ὶ νοὴ δἰπϑιῃ {Π|6]}-- 
ρθη ϑρδυίδηθν, Ναηιθη8. Πα Π αν} 488. 
τῶν παρϑένων --- Μοϊὶρία υπᾶ 

Εἰρρο, ΤΟομίον 465 Πουκίροβ τπιηα 51κ6- 
ἀ4505. Ὠίοάον. ΧΥ,54. νρ]. νηἱΐ ΡΙαἰάγοῖι. 
ΡῬβὶορ. 20 υμὰ Ρβυβδῃ. [Χ, 8, ὅ. δῃη 
ἀογ ὙοΥΪ411 ταἱν ἀθη θοϊάθη Μϑδομθη 
βίαισ οί πάθη, ἰδ πιοῃί θα καηηί; Ρ]αι- 
ΔΥῸ. ἠθηηΐ ἰμη, πολὺ τῶν Λεῦκτρι- 
κῶν παλαιότερον. 



18 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ἔφασαν ἀφανὴ εἶναι, ὡς τοῦ Ἡρακλέους εἰς τὴν μάχην ἐξωρ- 
μημένου. οὗ μὲν δή τινες λέγουσιν ὡς ταῦτα πάντα τεχνά- 

8 σματα ὴἠν τῶν προεστηκότων. εἰς δ᾽ οὖν τὴν μάχην τοῖς μὲν 
“ακεδαιμονίοις πάντα τἀναντέα ἐγίγνετο, τοῖς δὲ πάντα καὶ 

ὑπὸ τῆς τύχης κατωρϑοῦτο. ἦν μὲν γὰρ μετ᾽ ἄριστον τῷ Κλεομ- 
βροότῳ ἡ τελευταία βουλὴ περὶ τῆς μάχης" ἐν δὲ τῇ μεσημβρία 

9 ὑποπινόντων καὶ τὸν οἶνον παροξῦναί τι αὐτοὺς ἔλεγον. ἐπεὶ 

δὲ ὡπλίξζοντο ἑκάτεροι καὶ πρόδηλον ἤδη ἦν ὅτι μάχη ἔσοιτο, 
πρῶτον μὲν ἀπιέναι ὡρμημένων ἐκ τοῦ Βοιωτίου στρατεύματος 
τῶν τὴν ἀγορὰν παρεσκευακότων καὶ σκευοφόρων τινῶν καὶ 
τῶν οὐ βουλομένων μάχεσϑαι, περιιόντες κύκλῳ οἵ τε μετὰ τοῦ 
Ἱέρωνος μισϑοφόροι καὶ οἱ τῶν Φωκέων πελτασταὶ καὶ τῶν ἵπ- 
πέων Ἡρακλεῶται καὶ Φλιάσιοι ἐπιϑέμενοι τοῖς ἀπιοῦσιν ἐπέ- 
στρεψάν τε αὐτοὺς καὶ κατεδίωξαν πρὸς τὸ στρατόπεδον τὸ τῶν 
Βοιωτῶν ὥστε πολὺ μὲν ἐποίησαν μεῖξόν τε καὶ ἀϑροώτερον 

10 ἢ πρόσϑεν τὸ τῶν Βοιωτῶν στράτευμα. ἔπειτα δὲ, ἅτε καὶ πε. 
δίου ὄντος τοῦ μεταξὺ, προετάξαντο μὲν τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος 
οὗ “ακεδαιμόνιοι τοὺς ἱππέας, ἀντετάξαντο δ᾽ αὐτοῖς καὶ οἵ 
Θηβαῖοι τοὺς ἑαυτῶν. ἣν δὲ τὸ μὲν τῶν Θηβαίων ἱππικὸν με- 

μελετηκὸς διά τε τὸν πρὸς Ὀρχομενίους πόλεμον καὶ διὰ τὸν 
πρὸς Θεσπιέας, τοῖς δὲ “ακεδαιμονίοις κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρό- 

11 νὸν πονηρότατον ἦν τὸ ἱππικόν. ἔτρεφον μὲν γὰρ τοὺς ἵππους 
οἱ πλουσιώτατοι" ἐπεὶ δὲ φρουρὰ φανϑείη, τότε ἧκεν ὁ συντε- 
ταγμένος᾽ λαβὼν δ᾽ ἂν τὸν ἵππον καὶ ὅπλα ὁποῖα δυϑείη αὐτῷ 

τεχνάσματα --- πῆρ!) ῬΠΑνοΥΐπι8 
δἷῃ ἰοηΐβοῃθβ ἌΝ͵ ουῖ, 

τῶν προεστηκότων 
θιοάον. 468 Ἐξραμηϊποηά 88. 

8. τὴν μάχην --- Ῥϊ6. ΒΟΒΙΔΟΙΙ θοὶ 
Τιουκίτα σαγθ ἄθη ὃ, Ηδοἰκαιοπ θ 0 
(ἴπὶ ἀπχεο Ν γ. ΟἾγ, ρο!οἴονί, Ρ]αίδγοῃ, 
Οδη}}}}, . Ἀρῤ8.. 38. 

ἐν ἢ χρόνῳ ΡῈ -- γε! ν, 
4, 40. 
ὑποπινόντων - βίαι ἀ68 οὺ- 

ψαγίοίθη ὑποπίνοντας. 6]. χὰ ΤΥ, 
8,9. υπὰ ΚυνΌΡ. 1, 4, 2. ἀσϑενήσαν. 
τος αὐτοῦ (τοῦ πάππου) οὐδέποτε 
ἀπέλειπε τὸν πάππον. 

9, οὐ βουλομένων -- Ἐραιΐ- 
ποπάδ8 Παιίθ ἄθπθη, αἷθ ἃηὶ Καμρίθ 
πἰο ΤΊ] ποὶπηθὴ νυ ἢ 6, ἃ115 ΕΟ 
γον Ὑθυγα ἢ οὐ] θέ, Γου σα ρο θη. [)ὰ- 

ΠΟ ἢ --- 

γῸ}] Παίίθη Πδιηθ Ὠ 16 }} αἴθ ΤἼ βρίον (ἀ6- 
Ὀγδθοἢ ρϑιηδοιί, Ραῦβδη. ΙΧ, 18, 8. 

10. τοῦ μεταξύ-- ἀδν διμηι τιν ἷ- 
50Π 6} θοϊάθη ἤθογθη. 81. ΤὨΘΚΥΔΟΙΥ, 
124. πεδίου δὲ τοῦ μέσου ὄντος. 

κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον -- 
16 Βοϊίονοὶ ἄον ϑραγίαπου αηὰ ἄρου- 
Παπρὶ ἀθὺ ῬΘΙΟΡΟΠΠ βου νᾶ πἴθ σαὶ 
8ϑθύγθϑθη. 6]. γοὴ ἔμ ΟΡ Ζεἰν Ῥαυ- 
βΒᾶη. ΤΥ, 8, 12. οὐ γάρ, τι ἀγαϑοὶ 
τότε ἱππεύειν ἦσαν οἱ Πελοπον- 
νήσιοι. 

11. ὁ συντεταγμένος --- ἄρον 
γγ ΙοΠ θυ απ Ὠ᾿Θηβι 415 Βοῖίον θθϑίϊμητηΐ, 
πη ἀ6ΠηῚ 16η68 Ρίεγα σι ρθυνίθβθη Ψγ 8}, 
γαῖ ΤΠ» 8} ὅι 
λαβὼν ἂν --- ἂν ἐστρατεύετο 

-- 8. Ζιι 2, 28. 



μὰ 

ἘΛΛΗΧΝΙΚΑ. Υ͂Ἱ, 4. 79 

ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἂν ἐστρατεύετο" τῶν δ᾽ αὖ στρατιωτῶν οἵ 
τοῖς σώμασιν ἀδυνατώτατοι. καὶ ἥκιστα φιλότιμοι ἐπὶ τῶν ἵπ- 
πῶν ἦσαν. τοιοῦτον μὲν οὖν τὸ ἱππικὸν ἑκατέρων ἦν. τῆς δὲ 
φάλαγγος τοὺς μὲν “ακεδαιμονίους ἔφασαν εἰς τρεῖς τὴν ἐνω- 

μοτίαν ἄγειν τοῦτο δὲ συμβαίνειν αὐτοῖς οὐ πλέον ἢ εἰς δώ- 

δεκα τὸ βάϑος. οἵ δὲ Θηβαῖοι οὐκ ἔλαττον ἤ ἐπὶ πεντήκοντα 
ἀσπίδων συνεστραμμένοι ησαν, λογιξόμενοι ὡς εἰ νικήσειαν, τὸ 
περὶ τὸν βασιλέα, τὸ ἄλλο πᾶν εὐχείρωτον ἔσοιτο. ἐπεὶ δὲ ἤρ- 

ἕατο ἄγειν ὁ Κλεόμβροτος πρὸς τοὺς πολεμίους, πρῶτον μὲν 
πρὶν καὶ αἰσϑέσϑαι τὸ μετ᾽ αὐτοῦ στράτευμα ὅτι ἡγοῖτο, καὶ δὴ 
καὶ οἱ ἱππεῖς συνεβεβλήκεσαν καὶ ταχὺ ἥττηντο οἵ τῶν 4ακε- 
δαιμονίων᾽ 

’ , ᾿,ὕ ΒΩ Ξ 

τουτῷ τεκμηρίῳ γνοίη τὶς ἂν 
, Ἁ Ὅ -" 

λέσϑαι καὶ ξῶντα ἀπενεγκεῖν, 

ἐκ τοῦ παραχρῆμα -- ἃ. 1 
οἴ π6 ὙΟΡθΘγθ πη; πα ΠΠερυηρ,. 

12. ἔφασαν -- 5. ζὶὶ Π|, ὅ, 21. 
ΕΟ τρξὲς  - 5,70). ΠΠ], ἃ 52, 

τὴν ἐνωμοτίαν -- Ὀΐδ 5826 
Βρϑυ( 8} 150}16 Ηδουθβηηϑοῆί σι ΕἾ155 νυ ῸΓ- 
ἀθ ἴῃ 560ῃ5 Μούθη ΘἰΠΘΘ Π ΘΙ, νοη α6- 
ΠΟ οἷηθ 646 ἃι5 νἱϑὺ λόχοι θοβίδῃά, 
ἀθν λόχος 85 ΖΚ οἱ πεντηχοστύες ΟΥΘΓ 
δ τον ἐνωμοτίαι. 16 μόρα, ψαγάθ νῸΣ 
οἰ ΠοΙὴ πολέμαρχος, 4εν λόχος γ0Ὴ δἱ- 
πρηὶ λοχαγός, αἷ6 πεντηχοστύς γΟ 
Θ΄ ἢ 6ΠῚ πεντηκοστήρ, ἀϊε ἐνωμοτία νοη 
οἶποπι ἐνωμοτάρχης θ6[6]}Π1ρὲ. ΧΘΠΟΡΙΙ, 
γ65Ρ. [,Δορα, 11,4 υπὰ 18, 4. Τη ρ]εϊ- 
οἤον ΑΝ εἴβθ Ὑγαγ 8 810 νυν 08] ας Βεὶ- 
ἰ6γΘὶ ἴῃ 560}158. ΜΟυθὴ οἰ ρ ίΠ 6 }ι. 5, ἰδ 
ὅ, 11. το ρ. [μδορὰ. 1], 4͵ -- 16 ἐνω- 
μοτία ἰϑὶ ἢϊοὺ ἴῃ ἄτοὶ Βοίίθη γοὴ Ἶ6 
2} Μᾶηὴ δυΐρθβίθ!!, 50 858 [Πγ8 
διᾶνκ οἰνγὰ 560}8 ππηαὰ ἀγοϊββϑὶρ Μδ πη 
Ὀειγᾶρί. οἷηθ Ζ81}} αἷθ πηϊΐ ἄθν γοῃ 
ΤΗυκγ ἃ. ν, 08 σθρθῦθηθῃ Δα βιθ! ]ηρ; 
ΖΊ ΘΙ] 1 οἢ ἀθ6Υ ΘἰΠΒΕΠΠΊη) 0, γγῸ νἱθν Βοίίθῃ 
2ὰ 16 δΔοἢί Μᾶπη α16 “ἐνωμοτία Ὀ1]46η. 
0188 ὉΠ ΘΓ ἐνωμοτία ΘἸθθυηγο δίᾶγκο 
δὰ! ἐάηῦ ἀπὰ φυγϑηζὶρ Μδηπ 8ηῃ. 16 
Βιᾶγκα ῃγαββίθ ἡδίὮν!10}}. θο 56], 6 
ΠΔΟΒα6ΠῚ οἷηθ ΑΠΒΠ θα ηρ᾽ ΤΏΘΗ Οὐ οΥ 
ΜΕ Πΐρ θυ ΑἸ ΓΘ Β ΚΙ ά88θὴ ατηϑϑίθ. Υ 6], 
517. 

φεύγοντες δὲ ἐνεπεπτῶώκεσαν τοῖς ἑαυτῶν 
ταις, ἔτι δὲ ἐνέβαλλον οἵ τῶν Θηβαίων λόχοι. ὅμως δὲ 
μὲν περὶ τὸν Κλεόμβροτον τὸ πρῶτον ἐκράτουν τῇ μάχῃ σαφεῖ 

οὐ γὰρ ἂν ἐδύναντο αὐτὸν ἀνε- 

δ 

οπλί- 

εἰ μὴ οἵ πρὸ αὐτοῦ μαχόμενοι 

συμβαίνειν --- ὈΘΖοϊοΠποί 485 Εν- 
σΘθη 55 ἀν Ἀθομηπηρ. 816 Οοπδβίγαο- 
(ἰἴοη πλϊῤ ἀθηὴ ἀορροίίθη Ασσαβδίῖν ἰδί 
ψΨΜΟΝ] ἴῃ ἀθυβθ θη Δ οἶδ ννὶθ θ6ὶ ἀθη) 
γουΡρυπὶ γέίγνεσϑαι ΔῃΖυ}556ῃ. 
ἔλαττον --- ἐπὶ ἐλαττόνων. ΚΕ]. 

ΠῚ, 4, 18. πλέον -ΞΞ: εἰς πλέονας; 
ΤΥ, 2, Ἢ. ἔλαττον --Ξ ἀπὸ ἐλαττόνων. 
Κγτορ. Ν, ὃ, 28. οὐκ ἂν δύναιο μεῖον 
ἢ ἐν ἐξ ἢ ἑπτὰ ἡμέραις ἐλϑεῖν. Αρ68. 
2.91: μεῖον ἢ ἐν μηνί. Θθοοη. 21, ὃ. 
πλεῖον ἢ ἐν διπλασίῳ χρόνῳ. 
ἀσπέδων --- Βίαιί ἅον Πιϑαΐα 56] δ 

Θαβοίχί. ΨΩ]. 11, 4. 11; ὟὟῪἹ, ὅ, 19. 
Απδῦὺ. 1, 7, 10. ΗΠεγοά. Υ, 80. 
συνεστραμμένοι -- ἀἰολμὶ 8 6- 

5010 556}. Ὀίοαον. ΧΥν,δ8. τῶν περὶ 
τὸν ̓ Επαμεινώνδαν, δια τε τὴν ἀρε- 
τὴν καὶ τὴν πυχνότητα τῆς τάξεως 
πλεονεκτούντων. -- ΟὨΪΘ νομὴ Εραπιὶ- 
ποηᾶ8. σοίγοθηθ Απογάπιηρ ἰδὲ αἷθ 
οὐβίθ Απνγθπατηρ: ἀ6ν ΒΟ] ἴθ ΘΟ] Δο- 
ογαάππαηρ, ὑγϑ!οῆο ἀδνίη Ὀθθβίαπα,, ἀ855 
ΟΡ δϑῖπθ ρᾷηζθ Καί δυΐ ἀθιῃ [1η]|τ6 ἢ 
ΕἸᾶρ δι οοῃοθηίτϊθυίθ απα τηϊξ ἀθιη56|- 
"6 Ζαπηὶ Θηςβομοιϊἀθηάθη ΑΠρΡΥΠ νοῦ- 
τ οκίο, νγάμγθηᾶ Οδπίγιμη πη τϑο θυ 
ΕἸᾶρ6] πλθὴν χιγοὈ] 16 θ θη. Αὐϑίῃν- 
ΠΙΟΠΘΓ65. 8. 61] ΠΙοαον ἃ, ἃ. 0. 

19. καὶ δή -- ἤδη. Ὑβ]. Απᾶῦ. Ἰν 
10, 10. ἐν ᾧ δὲ ἐβουλεύοντο καὶ δὴ 

ς 

ὡς οὗ 
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14 ἐπεκράτουν ἐν ἐκείνω τῷ χρόνῳ. ἐπεὶ μέντοι ἀπέϑανε ΖΙείνων 
τε ὁ πολέμαρχος χαὶ Σφοδρίας τῶν περὶ δαμοσίαν καὶ Κλεώνυ- 
μος ὃ υἱὸς αὐτοῦ. καὶ οἱ μὲν ἵπποι καὶ οἱ συμφορεῖς τοῦ πολε- 
μάρχου καλούμενοι οἵ τε ἄλλοι ὑπὸ τοῦ ὄχλου ὠϑούμενοι ἀνε- 
χώρουν, οἵ δὲ τοῦ εὐωνύμου ὄντες τῶν “ακεδαιμονίων ὡς 
ἑώρων τὸ δεξιὸν ὠϑούμενον. ἐνέκλιναν" ὅμως δὲ πολλῶν 
τεϑνεώτων καὶ ἡττημένοι, ἐπεὶ διέβησαν τὴν τάφρον ἣ πρὸ 
τοῦ στρατοπέδου ἐ ἔτυχεν οὖσα αὐτοῖς ; ἔϑεντο τὰ ὅπλα κατὰ χώ- 
ραν ἔνϑεν ὥρμηντο. ἣν μέντοι οὐ πάνυ ἐν ἐπιπέδῳ, ἀλλὰ πρὸς 

ὀρϑίῳ μᾶλλόν τι τὸ στρατόπεδον. ἐκ δὲ τούτου ἦσαν μέν τινες 

τῶν “ακεδαιμονίων οὗ ἀφόφητον τὴν συμφορὰν ἡγούμενοι τό 
τὲ τρόπαιον ἔφασαν χρῆναι κωλύειν ἱστάναι τοὺς πολεμίους, 
τούς τὲ νεκροὺς μὴ ὑποσπόνδους, ἀλλὰ διὰ μάχης πειρᾶσϑαι 

16 ἀναιρεῖσϑαι. οἱ δὲ πολέμαρχοι, ὁρῶντες μὲν τῶν συμπάντων 

“ακεδαιμονίων τεϑνεῶτας ἐγγὺς χιλίους. ὁρῶντες δ᾽ αὐτῶν 
Σπαρτιατῶν, ὄντων τῶν ἐκεῖ ὡς ἑπτακοσίων. τεϑνηκότας περὶ 
τετραχοσίους, αἰσϑανόμενοι δὲ τοὺς συμμάχους πάντας μὲν 
ἀϑύμως ἔχοντας πρὸς τὸ μάχεσϑαι, ἔστι δὲ οὗς αὐτῶν οὐδὲ 

΄ 

βασιλεὺς κατέστησεν ἀντίαν τὴν φά- 
λαγγα. 

ἐπεκρά τουν --- σοηϊρβίθηβ ἢ16|- 
[6 8ῖ6. ἷπθ Ζ6:δηρ; Βίαηἀ. Ραιβδῃ. 
ΙΧ». 18..»10 Ὡς. δὲ ἄλλοι τε “Μακε- 
δαιμονίων τῶν ἐν τέλει καὶ ὃ βασι- 
λεὺς ἐτεϑνήκει Κλεόμβροτος, ἐνταῦ- 
ἅγα τοὺς Σπαρτιάτας καὶ ταλαιπω- 
φρουμένους ἐπελάμβανεν ἀνάγκη μὴ 
ἐνδιδόναι" παρὰ γὰρ τοῖς Πακεξδαι- 
μονίοις αἴσχιστον. ἐδέδοκτο εἶναι βα- 
σιλέως νεκρὸν ἐπὶ ἀνδράσι πολεμί- 
οιἰς γενόμενον περιοφϑῆναι. ἴ)ον 
Τοα οἰη68 βραυίδ βοῆθη Κῦπὶρϑ ἴῃ (6. 
ΘΟ ΙΔΟμὺ τγᾶν θυ β. 6η8. οἰνγα8 ἀΠΘΥΠΟν- 
68, ῬΙαίάΡΟ,, ἈΑρὶδβ. 21, Βασιλεῖ γὰρ, 
ὡς ἔοικε, “ακεδαιμονίων οὐδὲ οἵ 
πολέμιοι ῥᾳδίως ἐν ταῖς μάχαις ἀπαν- 
τῶντες προσέφερον τὰς χεῖρας, ἀλλ᾽ 
ἀπετρέποντο δεδιότες καὶ σεβόμενοι 
τὸ ἀξίωμα. Διὸ καὶ πολλῶν γεγονό- 
τῶν “Λακεδαιμονίοις ἀγώνων “πρὸς 
Ἕλληνας εἷς μόνος ἀνῃρέϑη πρὸ τῶν 
Φιλιππικῶν δόρατι πληγεὶς περὶ “εὺ- 
Ἀτρὰ Κλεόμβροτος. 

Ϊ4, τῶν περὶ δαμοσέίαν --- 8. 
πὶ τὰς δ. 8. 

καὶ οἵ μὲν ἵπποι --- Βερίπηΐ ἀδῃ 
ΝΟΙ δι; αἷθ Δουίϑ 51η4 80 Πν ἘΥ 10} 
ΟΣ ϑιθρ Ια ητι8 οἵ μὲν ἵππεὶς: 
ΒΡΙΒΘΕΤ ΗΝ οὗ ἄμιπποι. 

οἵ συμφορεῖς --- παν Πΐδν νοὺ- 
Κοιηπηθηθ5 δον ἢ ἀδῆ ον ἀϊα Βεβάσι- 
(6; ἘΠ 51 ΟΠΘΓ, 
ὅμω ς --- 5. Ζα Ύ, 1, 8. 
ἔτυχεν οὖσα --- ον Οτάθθὴ ν νὰν 

πἰον οἰνγα σὰν 5] θυιηρ 465 Τρ 6.5 
Δηρο!ορί, τνὶθ ἀθοιπαυρι. πδοὶλ ΡοΟΪν". 
ΥἹ, 42. ἀἷο [ναἰςοαδτηοηΐον ὐὔῃβι 16 }}6 
Βοϊοκιϊβυηβοι ἀ68 Τρ 6.5 ΒΙΟΝὶ ΠῚ Θ 6, 

πάνυ ἐν ἐπιπέδῳ --- ἀἷο Δ ονὶ- 
βίο! Πα; γῖο ΚΥΡΟΡ. Ἰ, 4, 18. αἵ μὲν 
οἰκήσεις οὐ πάνυ ἐν ἐχυροῖς. Κ᾽ 6]. 
δῖ ΨΥ, ὅ, 4. 

18. οὐδὲ ἀχϑομένους -- Υβ!. 
Ραιβαμ, ΙΧ, 18,9. Ὡς δὲ ἐς χεῖρας 
συνήεσαν, ἐνταῦϑα οἵ σύμμαχοι τῶν 
Λακεδαιμονίων, ἅτε αὐτοῖς καὶ τὸν 
πρὸ τοῦ χρόνον οὐκ ἀρεσχόμενοι, τὸ 
ἔχϑος ἐπεδείκνυντο, οὔτε κατὰ χώ- 
ραν μένειν ἐθέλοντες, ἐνδιδόντες δὲ 
ὅπῃ σφίσιν οἵ πολέμιοι προσφέ- 
ροιντο. 
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: - ι 
ἀχϑομένους τῷ γεγενημένῳ, συλλέξαντες τοὺς ἐπικαιριωτάτους 
2 4 7 ᾿ γι: 3 ᾿ Α » ᾽ Γ ὃ , ἐβουλεύοντο τί χρὴ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ πᾶσιν ἐδόκει ὑποσπόνδους 

Ἁ αἱ 32 τι 2 

τοὺς νεκροὺς ἀναιρεῖσϑαι, οὕτω δὴ ἔπεμψαν κήρυκα περὶ σπον - 
» »" ’ 

δῶν. οἱ μέντοι Θηβαῖοι μετὰ ταῦτα καὶ τρόπαιον ἐστήσαντο καὶ 
τοὺς νεχροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. 

Γενομένων δὲ τούτων, ὁ μὲν εἰς τὴν “ακεδαίμονα ἀγγελῶν 10 

τὸ πάϑυς ἀφικνεῖται γαλνόνἐβι δμδὺ τε οὔσης τῆς τελευταίας καὶ 
τοῦ ἀνδρικοῦ χοροῦ ἔνδον ὄντος οἵ δὲ ἔφοροι ἐπεὶ ἤκουσαν τὸ 
πάϑος, ἐλυποῦντο μὲν. ὥσπερ. οἶμαι. ἀνάγκη τὸν μέντοι χο- 
οὖν οὐκ ἐξήγαγον, ἀλλὰ διαγωνίσασϑαι εἴων. καὶ τὰ μὲν ὀνύ- 
ματα πρὸς τοὺς οἰκεξίους ἑκάστου τῶν τεϑνεώτων ἀπέδοσαν᾽ 

θολὸν δὲ ταῖς γυναιξὶ μὴ ποιεῖν κραυγὴν; ἀλλὰ σιγῇ τὸ πά- 

ὕος φέρειν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἦν ὁρᾶν, ὧν μὲν ἐτέϑνασαν οἵ 

προσήκοντες. λιπαροὺς καὶ φαιδροὺς ἐν τῷ φανερῷ ἀναστρε- 
φομένους, ὧν δὲ ξῶντες ἠγγελμένοι ἦσαν. ὀλίγους ἂν εἶδες. 
τούτους δὲ σκυϑρωποὺς καὶ ταπεινοὺς περιιόντας. 

Ἐκ δὲ τούτου φρουρὰν μὲν ἔφαινον οἵ ἔφοροι ταῖν ὑπολοί- 
ποιν μόραιν μέχρι τῶν τετταράκοντα ἀφ᾽ ἤβης᾽ ἐξέπεμπον δὲ 
καὶ ἀπὸ τῶν ἔξω μορῶν μέχρι τῆς αὐτῆς ἡλικίας" τὸ γὰρ πρό- 
σϑεν εἰς τοὺς Φωκέας μέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα ἀφ᾽ ἤβης 
ἐστράτευντο᾽ καὶ τοὺς ἐπ᾽ ἀρχαῖς δὲ τότε καταλειφϑέντας ἀκο- 

γω 

λουϑεῖν ἐκέλευον. ὁ μὲν οὖν ᾿4γησίλαος ἐκ τῆς ἀσϑενείας οὕπω 18 
ω Φ ς ν᾿ ,Ἤ ἘΣ - ἴσχυεν᾽ ἡ δὲ πόλις ᾿Δρχίδαμον τὸν υἱὸν ἐκέλευεν αὐτοῦ ἡγεῖ- 

Λ 2 » -» ͵ σϑαι. προϑύμως δ᾽ αὐτῷ συνεστρατεύοντο Τεγεᾶται ἔτι γὰρ 

τοὺς ἐπικαιριωτάτους -- 5. 
σι ΠΙ, 8, 11, ΄θβθ 6. Βοχϑι ἢ ηπηρ; 
θεῖ Μἅἄάμπμπονη, αἴθ σι Βουδι πη ρθη ζιι- 
Βοζορθη γϑυάθηῃ ἅποῃ Κγγορ. ΥἹΙ, 4,4: 
ΨΩ 4,.52.: Ὁ, 2. 

16. γυμνοπαιδιῶν -- εἴη πϊί 
ἀδβδηρ, Τὰη2Ζ τη οὙΠΊ 85.150} 16ὴ 1[16- 
ραησθη ἀθν {προηα νου θη 65 Εἰδϑί 
ἀον ϑραγίδηθυ. Ῥαδυβδῃ, ΠΠ, 11, 9. 
νρ]. ἀϊο ΝΟ] Πρ πΠ5γ0} 5.6116 Ποἱ 
ΡΙαίαγο. Αρ68. 20, 

τῆς τελευταίας -- ἡμέρας νἱο 
ΙΝ, 4, 2. Εὐκλείων τὴν τελευταίαν 
προείλοντο. 

ἔν δον -- ΡΙπίανοι. ἃ. ἃ, 0. ἀγω- 
νιζοινένων χορῶν ἐν τῷ ϑεάτρω. 

ποιεῖν πραυγήν --- [ὃν κραυ- 

ΧΕΝΟΡΗ. ΗἸΒΤ. 6. 11. 

΄ 

γὴν ποιεῖσϑαι 56 Ὁ 6 16 ἢ 80} ΑηδὉ. 
ΠΡ 2. 11: Καύνον. ΠῚ} - ἸΝΘΠΠοβι ιν. 

Κοποη. . ΟῚ: ΖΦ ὙΠ: 2; 20: 
αν εἶδες --- τη δ "ἅεἰ8 Β6Π 6 ἢ 

8566. 

Κόπποθη. [πὸ ἀπη!οη6. ὅοθηο ΨΥ, 
Ό, 10. Ν 

2 , Π “ 

17. ἐξέπεμπον --- ἃ. '. 516 5ϑ8η4(6ῃ 
8 πὸ} αἴ6 σὰ θη ἴ Αια δ. θ6Ππα- 

ἸΙομ θη. Μοῦοη ρομὔνγοπθη. Μαπηβομαίς- 
θη νὴ ἄθη Αἰ θυ] αϑϑθη ἀδ5 90, Ὀ15 
40. Ζ724]106ὸ5 ἀθηβείθθ. ἢϑο, Ἐδ βἰπα 
4165. ἃ} 416 ἀϊοβίθη. ὈΙΘη 5} 6 }11- 
86η. 5. ζια Υ, 4, 18. 

ἐπ᾽ ἀρχαῖς -᾿ απιϑιααιθάπιίδι 
Ζιι γψουνν ΔΙ (6. 

18. ἐκ τῆς ἀσϑενείας -- 85. Ν, 
4, ὅ8. 

6 



82 ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ἔξων οἱ περὶ Στάσιππον, λακωνίξζοντες καὶ οὐκ ἐλάχιστον δυ- 
νάμενοι ἐν τῇ πόλει. ἐρρωμένως δὲ καὶ οἵ Μαντινεῖς ἐκ τῶν 
κωμῶν συνεστρατεύοντο᾽ ἀριστοκρατούμενοι γὰρ ἐτύγχανον. 
καὶ Κορίνϑιοι δὲ καὶ Σικυώνιοι καὶ Φλιάσιοι καὶ ᾿Δχαιοὶ μάλα 
προϑύμως ἠχολούϑουν, καὶ ἄλλαι δὲ πόλεις ἐξέπεμπον στρα-᾿ 
τιώτας. ἐπλήρουν δὲ καὶ τριήρεις αὐτοί τε οἵ “ακεδαιμόνιοι 
καὶ Κορίνϑιοι, καὶ ἐδέοντο καὶ Σικυωνέων συμπληροῦν. ἐφ᾽ 

19 ὧν διενοοῦντο τὸ στράτευμα διαβιβάξειν. καὶ ὁ μὲν δὴ ̓ άρχί- 
δαμος ἐϑύετο ἐπὶ τῇ διαβάσει. 

Οἱ δὲ Θηβαῖοι εὐθὺς μὲν μετὰ τὴν μάχην ἔπεμψαν εἰς ᾿4ϑή- 
νας ἄγγελον ἐστεφανωμένον, καὶ ἅμα μὲν τῆς νίκης τὸ μέγεϑος 
ἔφραξον, ἅμα δὲ βοηϑεῖν ἐχέλευον, λέγοντες ὡς νῦν ἐξείη 4α- 

κεδαιμονίους πάντων ὧν ἐπεποιήκεσαν αὐτοὺς τιμωρήσασϑαι. 

"οτῶν δὲ ᾿“ϑηναίων ἡ βουλὴ ἐτύγχανεν ἐν ἀκροπόλει καϑημένη. 

ἐπεὶ δ᾽ ἤκουσαν τὸ γεγενημένον, ὅτι μὲν σφόδρα ἠνιάϑησαν 
πᾶσι δῆλον ἐγένετο᾽ οὔτε γὰρ ἐπὶ ξένια τὸν κήρυκα ἐκάλεσαν, 
περί τὲ τῆς βοηϑείας οὐδὲν ἀπεχρίναντο. καὶ ᾿4ϑήνηϑεν μὲν 
οὕτως ἀπῆλϑεν ὁ κῆρυξ. πρὸς μέντοι Ἰάσονα, σύμμαχον ὄντα, 
ἔπεμπον σπουδῇ οἵ Θηβαῖοι. κελεύοντες βοηϑεῖν, διαλογιξόμε- 

21 νοὶ πῇ τὸ μέλλον ἀποβήσοιτο. ὁ δ᾽ εὐθὺς τριήρεις μὲν ἐπλήρου, 
ὡς βοηϑήσων κατὰ ϑάλατταν, συλλαβὼν δὲ τό τε ξενικὸν καὶ 
τοὺς περὶ αὑτὸν ἱππεῖς, καίπερ ἀκηφύχτῳ πολέμῳ τῶν Φω- 

κέων χρωμένων. πεξῇ διεπορεύϑη εἰς τὴν Βοιωτίαν. ἐν πολ- 
λαῖς τῶν πόλεων πρότερον ὀφϑεὶς ἢ ἀγγελϑεὶς ὅτι πορεύοιτο. 
πρὶν οὖν συλλέγεσϑαί τι πανταχόϑεν ἔφϑανε πόρρω γιγνόμε- 
νος. δῆλον ποιῶν ὅτι πολλαχοῦ τὸ τάχος μᾶλλον τῆς βίας δια- 

οὗ περὶ Στάσιππον --- αὶ. ὅ, 
0--Ἰ10; δι8 ἀθπὶ ἀουί δυζἄμ! θη ᾿πά6, 
6] 065 αἴθβθ Ραγίοὶϊ ᾿ παι, οδυκιᾶνι 
8310} ἀογ Αὐδάχιοις ἔτι ἐζων. 
ἀριστοκρατούμενοι 

ἐλ 
19. ἐϑύετο ἐπὶ τῇ διαβάσει 

- ἀΆ55610)6 νγὰβ βοηϑβί ἐϑύετο τὰ δια- 
βανηννα. ὉΠ|,. Δ. ΟἹ ΟΣ ὦ» 
τιμωρήσασϑαι - πϊί ἄθηι αο- 

ηθιϊν ἀ6ὺ ὅΐδοῃθ δ} Αηδῦ. ὙΙ], 1, 
2. 4, 29. 

20. ἐπὶ ξένια --- ἴα ἀδϑαπάϊίθη 
ΒΆ]Π 6 ἢ ἃ[5 ἀἄβίθ 468 Βίδδιθβ., ἃ ἄθη 
816 φΘΒΟ οί τνᾶῦθη, πηἃ ἀαΠΘΥ ὙγᾺΥ 

7 πον 

65 Βυδ 60}, ᾿Πη6ὴ διῇ 5. δα βοβίθη ρϑί- 
ἔγοϊθ. Αὐπϑηηθ σὰ ροονᾶῃγθη, Αἴ 
Δα Πρ αηἃ Κυδηκοηα αἰ Ὑ Θυ μδΔ ἢ} ] ἃ5- 
βίραηρ “αΐδβ68 ΒνδΌΟἢ 68 ϑαν, Ζοῖβι ἢε- 
ἸΔΟΒΙΠ. Τυιρθ68. 9}. ἢ βουλὴ οὔτ᾽ 
ἐπήνεσε τούτους οὔτ᾽ εἰς τὸ πρυτα- 
νξῖον «ἠξίωσε καλέσαι. καίτοι τοῦτ᾽, 
ἀφ᾽ οὗ γέγονεν ἡ πόλις, οὐδεὶς πώ- 
ποτὲ φήσει παϑεῖν οὐδένας πρέ- 
σβεις. 
Ἰάσονα --- 8. 1, 4, ἢ. 
21. διεπορεύϑ᾽η -- ἀστοι ΡΙΙΟΚί5. 
ὅτι πορεύοιτο -- 4855 δ᾽ δα Γ 

ἀοη ἴδυβομθ ἄγ. ὙΟΙΟΙ. ὙΠ 
Το δὶ 
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πράτντεται-τὰ δέοντα. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς τὴν Βοιωτίαν, λεγόν- 22 
τῶν τῶν Θηβαίων ὡς καιρὸς εἴη ἐπιτίϑεσϑαι τοῖς Δακεδαιμο- 

νίοις, ἄνωϑεν μὲν ἐκεῖνον σὺν τῷ ξενικῷ, σφᾶς δὲ ἀντιπροσώ- 

πους, ἀπέτρεπεν αὐτοὺς ὁ Ἰάσων, διδάσκων ὡς καλοῦ ἔργου 
γεγενημένου οὐκ ἄξιον αὐτοῖς εἴη διακινδυνεῦσαι, ὥστε ἡ ἔτι 
μείζω καταπρᾶξαι ῇ σε ηθ ἡ ΜῈ καὶ τῆς γεγενημένης νίκης. 
οὐχ ὁρᾶτε, ἔφη, ὅτι καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ἐν ἀνάγκῃ ἐγένεσϑε, ἔκρα- 23 
τήσατε; οἴεσϑαι οὖν χρὴ καὶ Πακεδαιμονίους ἂν, εἰ ἀναγκά- 

ξοιντο ἐκγενέσϑαι τοῦ ζῆν, ἀπονοηϑέντας, διαμάχεσϑαι. καὶ ὁ 

ϑεὸς δὲ, ὡς ἔοικε, πολλάκις χαίφει τοὺς μὲν μικροὺς ἱὠεγάλους 

ποιῶν. τοὺς δὲ μεγάλους μικρούς. τοὺς μὲν οὖν Θηβαίους τοι- 24 

αὗτα Αμαν ἀπέτρεπε τοῦ διακινδυνεύειν" τοὺς δ᾽ αὖ Δακε- 
δαιμονίους ἐδίδασκεν οἷον μὲν εἴη ἡττημένον στράτευμα, οἷον 
ὃὲ νενικηκός. εἰ δ᾽ ἐπιλαϑέσϑαι, ἔφη, βούλεσϑε τὸ γεγενημέ- 
νον πάϑος, συμβουλεύω ἀναπνεύσαντας καὶ ἀναπαυσαμένους 
καὶ μείζους γεγενημένους τοῖς ἀηττήτοις οὕτως εἰς μάχην ἰέναι. 
νῦν δὲ, ἔφη. εὖ ἴστε ὅτι καὶ τῶν συμμάχων ὑμῖν εἰσὶν οὗ δια- 
λέγονται περὶ φιλίας τοῖς πολεμίοις" ἀλλὰ ἐκ παντὸς τρόπου 

πειρᾶσϑε σπονδὰς λαβεῖν. ταῦτα δ᾽ ̓  ἔφη, ἐγὼ προϑυμοῦμαι, 
σῶσαι ὑμᾶς βουλόμενος διά τε τὴν τοῦ πατρὸς φιλέαν πρὸς ὑμᾶς 

καὶ διὰ τὸ προξενεῖν ὑ ὑμῶν. ἔλεγε μὲν οὐν τοιαῦτα, προ τώρ δ᾽ 2 

ἴσως ὅπως διάφοροι καὶ οὗτοι ἀλλήλοις ὄντες ἀμφότεροι ἐκείνου 

δέοιντο. οἵ μέντοι Μακεδαιμόνιοι, ἀκούσαντες αὐτοῦ. πράττειν 
περὶ τῶν σπονδῶν ἐκέλευον᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἀπηγγέλθη ὅτι εἴησαν αἵ 
σπονδαὶ. παρήγγειλαν οἱ πολέμαρχοι δειπνήσαντας συνεσκευά- 
σϑαι πάντας. ὡς τῆς νυκτὸς πορευσομένους, ὅπως ἅμα τῇ ἡμέρα 

πρὸς τὸν Κιϑαιρῶνα ἀναβαίνοιεν. ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν. πρὶν 
καϑεύδειν παραγγείλανξες ἀκολουϑεῖν, ἡγοῦντο εὐϑὺς ἀφ᾽ 
ἑσπέρας τὴν διὰ Κρεύσιος, τῷ λαϑεῖν πιστεύοντες μᾶλλον ἢ 

δ 27. ΑηδΡ. ΥἹΙ, ϑ, 4. Σεύϑης δέ 
φησιν, ἂν πρὸς ἐχεῖνον ἴητε, εὖ 

22. ἄνωϑεν --ο νοῦ ἄδν ΗδΠ6 Ποὺ, 
8η ἄδθγθῃ ΕἾ58 πδοὴ ὃ 14 αἷο ϑρανία- 
ΠΟΡ ἴῃγ ΓΆΡῸΡ Παίίοι. 

ὥστε --- 8. Ζα Ὗν, 8, 14. 
28. ἐκγενέσϑαι τοῦ ζὴν --- ἃ 

ΠΡ Θη νου οἰ ἴθ] η. 
24, οὕτως --- ἅδῃ [πΠ8{ ἀεγ Ραγ- 

τοἰρίθα, δα Π 6] πηοηα. Κ᾽ 6]. σὰ 1Π, 2.9. 
20. ἐκείνου οὗν αὐΐῇ ἀδ5 πη- 

ΠῊ {6 08. γογαηρθἤθη46 Ὀθζορθη. Υρ]. 

ποιήσειν ὑμᾶς. ἜΣ ΠΗ, 21 7 0 

ἀφ ̓ ἑσπέρας--πδο} ΕἸ ΠΡ 6]. 
ἀθ5 ΑΡ 6ὴ 453. ΑΠΔ}. ΥΙ, ὃ, 29. οἵ 
Θρᾷκες εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας ᾧχοντο 
ἀπιόντες. Τηυκγά, 1Π, 112. ὁ δὲ 
“ημοσϑένης δειπνήσας ἐχώρει καὶ 
τὸ ἄλλο στράτευμα ἀφ᾽ ἕσπέρας 
εὐϑύς. 

0 Ἔ 
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"0 ταῖς σπονδαῖς. μάλα δὲ χαλεπῶς πορευόμενοι. οἷα δὴ ἐν νυκτί 
τε καὶ ἐν φόβῳ ἀπιόντες καὶ χαλεπὴν ὁδὸν. εἰς Αἰγόσϑενα τῆς 
Μεγαρικῆς ἀφικνοῦνται. ἐκεῖ δὲ περιτυγχάνουσι τῷ μετὰ ᾽4ρ- 
χιδάμου στρατεύματι. ἔνϑα δὴ ἀναμείνας. ἕως καὶ οἵ σύμμαχοι 
πάντες παρεγένοντο. ἀπῆγε πᾶν ὁμοῦ τὸ στράτευμα μέχρι Κο- 
ρένϑου᾽ ἐκεῖϑεν δὲ τοὺς Ἡὲν συμμάχους ἀφῆκε, τοὺς δὲ πολέ- 
τας οἴκαδε ἀπήγαγεν. 

Ὁ μέντοι Ἰάσων ἀπιὼν διὰ τῆς Φωκέδος Ὑαμπολιτῶν μὲν 
τὸ τὲ προάστειον εἷλε καὶ τὴν χώραν ἐπόρϑησε καὶ ἀπέκτεινε 
πολλούς" τὴν δ᾽ ἄλλην Φωκίδα διῆλϑεν ἀπραγμόνως. ἀφικό- 
μενος δὲ εἰς Ἡράκλειαν κατέβαλε τὸ Ἡρακλεωτῶν τεῖχος. δῆλον 

ὅτι οὐ τοῦτο φοβούμενος. μή τινες ἀναπεπταμένης ταύτης τῆς 
παρόδου πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν, ἀλλὰ μᾶλλον 

ἐνθυμούμενος μή τινὲς τὴν Ἡράκλειαν ἐπὶ στενῷ οὖσαν κατα- 
λαβόντες εἴργοιεν αὐτὸν, εἴ ποι βούλοιτο τῆς ἐδὐδδυδω πορεύε- 

8 σϑαι. ἐπεὶ δ᾽ ἀπῆλϑε πάλιν εἰς τὴν Θετταλίαν, μέγας μὲν ἣν 
καὶ διὰ τὸ τῷ νόμῳ Θετταλῶν ταγὸς καϑεστάναι καὶ διὰ τὸ μι- 
σϑοφόρους πολλοὺς τρέφειν περὶ αὑτὸν καὶ πεζοὺς καὶ ἱππέας, 

καὶ τούτους ἐκπεπονημένους ὡς ἂν κράτιστοι εἶεν" ἔτι δὲ μεί- 

ζων καὶ διὰ τὸ συμμάχους πολλοὺς τοὺς μὲν ἤδη εἶναι αὐτῷ. 
τοὺς δὲ καὶ ἔτι βούλεσϑαι γίγνεσϑαι. μέγιστος δ᾽ ἦν τῶν καϑ' 

29 αὑτὸν τῷ μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς εὐκαταφρόνητος εἶναι. ἐπιόντων δὲ 
Πυϑίέων παρήγγειλε μὲν ταῖς πόλεσι βοῦς καὶ οἷς καὶ αἶγας καὶ 
ὑς παρασκευάξεσϑαι ὡς εἰς τὴν ϑυσίαν᾽ καὶ ἔφασαν πάνυ με- 

τρίως ἑκάστῃ πόλει ἐπαγγελλομένων γενέσθαι βοῦς μὲν οὐκ 
ἐλάττους χιλίων. τὰ δὲ ἄλλα βοσκήματα πλείω ἢ μύρια. ἐκή- 
ρυξε δὲ καὶ νικητήριον χρυσοῦν στέφανον ἔσεσϑαι, ἥτις τῶν 

80 πόλεων βοῦν ἡγεμόνα καλλιστον τῷ ϑεῷ ϑρέψειε. παρήγγειλε 

21 

20. οἷα δὴ --- 8. Ζιι Ὗ, Ὁ, 99. ὡς --- νῖο ὅπως τηἷϊΐ ἄδηη Ορίαιϊν. 

9 ἀτὴ,.5- ΦΕΕ ον ἡ ἶϊα 5ιαάι, Ροίθηιῖα!, 5. σὰ ΙΝ, 8, 10, 
γοΙ. 5 8. Ὀοίον. Φν; Η7. τὴν μὲν τῶν κα ὃ ἐδ δν αὐ θῇ βΒϑίη θη 

Δεοῖϊίρ9 ΘΟ 886}. ν ἀμκλειαν τὴν ἐν Τρα ινίᾳ διὰ 
᾿ ὴ θὰ 20. ἐπιόντων δὲ Πυϑίων -- προδοσίας ἑλὼν ἀνάστατον ἐποίησε. 

δύναμιν --- ΒογοΙοἢ βοῖμθν Μδολ, 
βίη ἤρίοῃ. 

᾽ οἰ 
σι, 

1 γι βοῃθη ϑρίθι ἔαπάάθῃ ἱπὶ ϑρᾶι- 
ΒΟΒΊ ΘΙ 6165 ἀν 6 Φ44 1165 ἀδν ΟἸ γι- 
Ῥἰδάθῃ βίδι! ; “886, Ὡἴθν ΟἹὲ Ὁ, 5. ἘΞ 

στενῷ --- δὴ ἄδὴ) ΘηΡ6) 370 ν, Οἢν. 
Ἄνερο, ἄδθν ᾿ἅπρϑ8 ἀ68 Πα Π ΙΒ θη Μρου- ἐπαγγελλομένων --- ραβδῖν, (48 
θυ ΒΘ 5. ἃι15. ΤΠ ΘΒ! 6. ἢΔ 0} Ηρ|1ἃ8 ϑαθήθοι ἰϑδὶ βοῶν υ. 8. ψ. ϑίαιι με- 
[ἅνι. τρίως 1} Οοθοὶ μετρίων [686}, 

28. ταγὸς -- 8.1], 18. βοῦν ἡγεμόνα --- ψο}}!} ἀδθν ἄθη 
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δὲ καὶ ὡς στρατευσομένοις εἰς τὸν περὶ τὰ Πύϑια χρόνον Θετ- 
ταλοῖς παρασκευάζεσθαι" διενοεῖτο γὰρ, ὡς ἔφασαν, καὶ τὴν 
πανήγυριν τῷ ϑεῷ καὶ τοὺς ἀγῶνας αὐτὸς διατιϑέναι. περὶ 
μέντοι τῶν ἱερῶν χρημάτων ὅπως μὲν διενοεῖτο ἔτι καὶ νῦν ἄδη- 
λον λέγεται δὲ ἐπερομένων τῶν “Ζ]ελφῶν τί χρὴ ποιεῖν. ἐὰν 
λαμβάνῃ τῶν τοῦ ϑεοῦ χρημάτων, ἀποκρίνασθαι τὸν ϑεὸν ὅτι 
αὐτῷ μελήσει. ὁ δ᾽ οὖν ἀνὴρ τηλικοῦτος ὧν καὶ τοσαῦτα καὶ 31 
τοιαῦτα διανοούμενος. ἐξέτασιν πεποιηκὼς καὶ δοκιμασίαν τοῦ 
Φεραίων ἱππικοῦ, καὶ ἤδη καϑήμενος καὶ ἀποκρινόμενος, εἴ τις 
δεόμενός του προσίοι. ὑπὸ νεανίσκων ἑπτὰ προσελθόντων ὡς 
διαφερομένων τι ἀλλήλοις ἀποσφάττεται καὶ κατακόπτεται. 
βοηϑησάντων δὲ ἐρρωμένως τῶν παραγενομένων δορυφόρων 82 
εἷς μὲν ἔτι τύπτων τὸν Ἰάσονα λόγχῃ πληγεὶς ἀποϑνήσκει" ἕτε- 

ρος δὲ ἀναβαίνων ἐφ᾽ ἵππον ἐγκαταληφϑεὶς καὶ πολλὰ τραύ- 

ματα λαβὼν ἀπέϑανεν᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀναπηδήσαντες ἐπὶ τοὺς 
παρεσκευασμένους ἵππους ἀπέφυγον ὅποι δὲ ἀφέκοιντο τῶν 

Ἑλληνίδων πόλεων, ἐν ταῖς πλείσταις ἐτιμῶντο. ᾧ καὶ δῆλον 
ἐγένετο ὅτι ἰσχυρῶς ἔδεισαν οἵ Ἕλληνες αὐτὸν μὴ τύραννος 
γένοιτο. 

᾿ἀποϑανόντος μέντοι ἐκείνου Πολύδωρος ἀδελφὸς αὐτοῦ 88 

καὶ Πολύφρων ταγοὶ κατέστησαν. καὶ ὁ μὲν Πολύδωρος. πο- 
οευομένων ἀμφοτέρων εἰς “άρισαν, νύκτωρ καϑεύδων ἀπο- 
ϑνήσκει ὑπὸ Πολύφρονος τοῦ ἀδελφοῦ, ὡς ἐδόκει" ὁ γὰρ ϑά- 
νατὸος αὐτοῦ ἐξαπιναῖός τε καὶ οὐκ ἔχων φανερὰν πρόφασιν 
ἐγένετο. ὁ δ᾽ αὖ Πολύφρων ἦρξε μὲν ἐνιαυτὸν, κατεσκευάσατο 84 
δὲ τὴν ταγείαν τυραννίδι ὁμοίαν. ἔν τε γὰρ Φαρσάλῳ τὸν Πο- 

δηΖθη Ζαρ ἀον Ορ[ον θυ δ [ Πυοη ἂν δέ τις μὴ ποιῇ ταῦτα, τῇ ϑεῷ 
5016. μελήσει. 

90. παρήγγειλε κτέ. --- Νουθίηα6 ἐὐρέσνα -- πόλεων --- δρμᾶπρίᾳ 
παρήγγειλε ᾿μ καὶ Θετταλοῖς Προ, κατ ἔξἤκα Εὐ ὁ ταν; ἘΥ͂ Ἀὲ ἈΪ ἢ 

δεευσι σοι εἰς τὸν πεὸὶ τὰ Πύϑια πόλεσι, ἅδον Βοβοιγἄηϊκοηθ Ζαβαίζ σὰ 
χρόνον ὡς στρατευσομένοις. 

αὐτὸς διατιϑέναι -- ἀἷο 1,οἰ- 
(ὰηρ ἀν Ῥυ(Πΐβοιιθη. ϑ'ρ᾽6]6. απὶ ἄθη 
ΑΘ ΒΙ Κίγοπθη Ζ1ι. 

ἱερῶν χρημάτων -- ἀἷαο Τοι- 
Ροἰβοπᾶίχζε ἴῃ. ΠΠΡΠ]. 

΄, 3 » , 

οτι αὐτῷ μελὴσϑι -- ἀ8ἃ 55 6ΥΓ 
Βοιρ8ι ἀ1 ὁ Βοϑβίγαεαϊπηρ ἀρ στη ἢ- 
6 ψογά6. ΚρΙ!. παρ, Ν, 9, 19. 

ἄθῃ) 4116 Βδιᾶάία. ππηαββοπάθη ὅποι 
ἀφίκοιντο, ἰδ δἰ ριθη.}} η}10}}, 

838. ὑπὸ Πολύφρονος -- πδοἢ 
Ὀιοάον. Χν, ΘΙ ψυγάθ δ γῸὴ 861 Π61}] 
Βεθαον ΑΙδχδπαδν γογρ 6. 

84, ταγείαν τυραννίδι ὁμοί- 
αν ΝΕ]. σὰ αἴοβοπὶ ἀθρθηβαίζ 
ΤΗυκγά, Ι, 90, τυραννίδος μάλλον 
ἐφαίνετο μίμησις ἢ στρατηγία 
Πολυδάμαντα --- 5. 1, 2 ἢ, 
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λυδάμαντα καὶ ἄλλους τῶν πολιτῶν ὀκτὼ τοὺς κρατίστους ἀπέ- 
κτεινεν. ἔκ τὲ Παρίσης πολλοὺς φυγάδας ἐποίησε. ταῦτα δὲ 

ποιῶν καὶ οὗτος ἀποϑνήσκει ὑπ᾽ ᾿Δλεξάνδρου, ὡς τιμωροῦντος 
ϑῦτῷ Πολυδώρῳ καὶ τὴν τυραννέδα καταλύοντος. ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸς 

παρέλαβε τὴν ἀρχὴν. χαλεπὸς μὲν Θετταλοῖς ταγὸς ἐγένετο, 
χαλεπὸς δὲ Θηβαίοις καὶ ᾿4“ϑηναίοις πολέμιος, ἄδικος δὲ λῃστὴς 
καὶ κατὰ γὴν καὶ κατὰ ϑάλατταν. τοιοῦτος δ᾽ ὧν καὶ αὐτὸς αὖ 
ἀποϑνήσκει. αὐτοχειρίᾳ μὲν ὑπὸ τῶν τῆς γυναικὸς ἀδελφῶν, 

80 βουλῇ δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐκείνης. τοῖς τε γὰρ ἀδελφοῖς ἐξήγγειλεν 
ὡς ὀ“λέξανδρος ἐπιβουλεύοι αὐτοῖς καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς ἔνδον 
ὄντας ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ δεξαμένη μεϑύοντα τὸν ᾿4λέξαν- 
δρον, ἐπεὶ κατεκοίμισεν, ὁ μὲν λύχνος ἐκάετο, τὸ δὲ ξέφος αὐτοῦ 
ἐξήνεγκεν. ὡς δ᾽ ἤσϑετο ὀχνοῦντας εἰσιέναι ἐπὶ τὸν ᾿4λέξαν- 
δρον τοὺς ἀδελφοὺς, εἶπεν ὡς εἰ μὴ ἤδιω πράξοιεν, ἐξεγερεῖ αὐ- 
τόν. ὡς δ᾽ εἰσῆλθον. ἐπισπάσασα τὴν ϑύραν εἴχετο τοῦ ῥόπτρου, 

87 ἕως ἀπέϑανεν ὁ ἀνήρ. ἡ δὲ ἐ ἔχ ϑρα λέγεται αὐτῇ πρὸς τὸν ἄνδρα 
γενέσϑαι ὑπὸ μέν τινων ὡς ἐπεὶ ἔδησε τὰ ἑαυτοῦ παιδικὰ ὃ 
᾿Δλέξανδρος. νεανίσκον ὄντα καλὸν, δεηϑείσης αὐτῆς λῦσαι 
ἐξαγαγὼν αὐτὸν ἀπέσφαξεν" οἱ δέτινες ὡς ἐπεὶ παῖδες αὐτῷ 
οὐχ ἐγίγνοντο ἐκ ταύτης. ὅτι πέμπων εἰς Θήβας ἐμνήστευε τὴν 
Ἰάσονος γυναῖκα λαβεῖν. τὰ μὲν οὖν αἴτια τῆς ἐπιβουλῆς ὑπὸ 
τῆς γυναικὸς οὕτω λέγεται" τῶν δὲ ταῦτα πραξάντων ὄχρι οὗ 
ὅδε ὁ λόγος ἐγράφετο Τισίφονος πρεσβύτατος ὧν τῶν ἀδελφῶν 
τὴν ἀρχὴν εἶχε. 

γ. ΚβΚααὶ τὰ μὲν Θετταλικὰ, ὅσα περὶ Ἰάσονα ἐπράχϑη καὶ μετὰ 
τὸν ἐκείνου ϑάνατον μέχρι τῆς τοῦ Τισιφόνου ἀρχῆς δεδήλω- 
ται νῦν δ᾽ ἐπάνειμι ἔνϑεν ἐπὶ ταῦτα ἐξέβην. ἐπεὶ γὰρ ᾿άρχί- 

8ῦ. λῃστής -- Ἐν ἀπίογηδῆπι Ρ6- 87.τὰ-- παι δὲ κα --- δοὴ Ρ] αἰαν 
Β0ΠἀοΥ5. βΘρθη αἶθ ΙΠ861ηὴ Βαυρχίιρθ, ἀν ὑζηπρϑίθ Βυιιάθῦ ἀθὺ ΤΉΘΡθ6. 
Ὀιοᾶον. ΧΥ, 95. ὡς -- ὅτι --- ἀΐδδβεῖθε Δ Ἰθάοτπο- 

ἀποϑνήσκει. -- ἷἴπ 1. 857 Ἰὰπρ ψορθὴ 465 οἰ Προβϑοῃουθηδη ϑ8 265 
νἀ ἐν ον Τὰ: ΠῚ γι. ὃ, 15. ΑἸδὴ: 00 ΤΟΎΣ 

γ υναικός -- ἀον ΤποΡρο, εἶπον. 4, ὅ, Κορ ΘΒ, 30. ΡΥ: 
ΤΟΘΠΙΟΥ ἀ68. 92450η. Ρ]αίαγο!. ΡθΙορ. ροι, ὅ, 1. 
8, τὸ Βυΐϊάου ὑνᾶγθ ΤΙΒΙ ΡΠ ΟΠη08, ὑπὸ τῆξ γυν αικός -- ὙΥΊα Βοΐπι 

ΡγιΠμο]δο5, Τυκορῆνοη. Υρ]. αἴθ ν- Ῥαβϑὶν βίθ ὑπὸ Διο} Ἰυδὶ Ὑ  υθΑ |51}}}- 
“ἄμ! ιης οὶ Ῥ]αίαν ἢ ἃ. ἃ. 0. 80, βίδηι νη. τἶΐ Ῥαββῖν θη) 5΄ηΠη, γρ. χὶ 

98, δεξαμένη τ- 415 0} παν ἄθγ 1, ὅ, 10. Κγτορ. ΠΙ, 8, 2. τῇ ὑπὸ 
Ἠδιρίβαι τὸ ξίφος ἐξήνεγκεν [ο]ρίο. πόντον τιμῇ. Θοναπιοηί, δος νὼ. Ὁ 
ἤδη -- ]εῖπι ρΙοίοι. ὙρΙ͂. ἽΝ, τὴν ὑπὸ Μελήτου γραφήν, 

Ι, ἢ ν, 1. ἐπεὶ-- ἀπήγαγε -- 8. 4,26. 
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δαμος ἐκ τῆς ἐπὶ Δεὔύκτρα βοηϑείας ἀπήγαγε τὸ στράτευμα, 
ἐνθυμηϑέντες οἱ ᾿4ϑηναῖοι ὅτι οἵ Πελοποννήσιοι ἔτι οἴονται 
χρῆναι ἀκολουϑεῖν καὶ οὔπω διακέοιντο οἱ “ακεδαιμόνιοι ὧσ- 
περ τοὺς ᾿4ϑηναίους διέϑεσαν, μεταπέμπονται τὰς πόλεις ὅσαι 
βούλοιντο τῆς εἰρήνης μετέχειν ἣν βασιλεὺς κατέπεμψεν. ἐπεὶ 2 
δὲ συνῆλθον, δόγμα ἐποιήσαντο μετὰ τῶν κοινωνεῖν βουλομέ- 
νῶν ὀμόσαι τόνδε τὸν ὅρκον. Ἐμμενῶ ταῖς σπονδαῖς ἃς βασι- 
λεὺς κατέπεμψε καὶ τοῖς ψηφίσμασι τοῖς ᾿“ϑηναίων καὶ τῶν 
συμμάχων. ἐὰν δέ τις στρατεύῃ ἐπί τινα πόλιν τῶν ὀμοσασῶν 
τόνδε τὸν ὅρκον, βοηϑήσω παντὶ σϑένει. οἵ μὲν οὖν ἄλλοι πάν- 
τες ἔχαιρον τῷ σρκῳ᾽ Ἠλεῖοι δὲ ἀντέλεγον ὡς οὐ δέοι αὐτονό- 
μους ποιεῖν οὔτε Μαργανεῖς οὔτε Σκιλλουντίους οὔτε Τριφυ- 
λίους σφετέρας γὰρ εἶναι ταύτας τὰς πόλεις. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι 8 
καὶ οἵ ἄλλοι ψηφισάμενοι, ὥσπερ βασιλεὺς ἔγραψεν, αὐτονό- 
μους εἶναι ὁμοίως καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας πόλεις, ἐξέπεμψαν 
τοὺς ὁρχωτὰς, καὶ ἐκέλευσαν τὰ μέγιστα τέλη ἐν ἑκάστῃ πόλει 
ὁρκῶσαι. καὶ ὥμοσαν πάντες πλὴν Ηλείων. 

Ἐξ ὧν δὴ καὶ οἱ Μαντινεῖς, ὡς ἤδη αὐτόνομοι παντάπασιν 
ὄντες, συνῆλθόν τε πάντες καὶ ἐψηφίσαντο μίαν πόλιν τὴν 
Μαντίνειαν ποιεῖν καὶ τειχίζειν τὴν πόλιν. οἵ δ᾽ αὖ Δακεδαι- 4 

μόνιοι ἡγοῦντο, εἰ τοῦτο ἄνευ τῆς σφετέρας γνώμης ἔσοιτο, 
χαλεπὸν ἔσεσϑαι. πέμπουσιν οὖν ᾿4γησίλαον πρεσβευτὴν πρὸς 
τοὺς Μαντινέας, ὅτι ἐδόκει πατρικὸς φίλος αὐτοῖς εἶναι. ἐπεὶ 

δὲ ἀφίκετο πρὸς αὐτοὺς. τὸν μὲν δῆμον τῶν Μαντινέων οἵ ἄρ- 
χοντες οὐκ ἤϑελον συλλέξαι αὐτῷ, πρὸς δὲ σφᾶς ἐκέλευον λέ- 
γειν ὅτου δέοιτο. ὁ δὲ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς, ἐὰν νῦν ἐπίσχωσι τῆς 

ἐνθυμηϑέντες -- διέϑεσαν 
- ΠὶΘ ΑἰἤθηοΥ 58ῆθ6η, ἀδ855 ἀΐθ Ρο- 
ΙΟΡΟΏΠΘβθ 5100}. ΠΟῸΪ 8418 ὑπηίθι' (ΘΓ 
Ηδροθπηοηΐθ ϑ'ραγίϑ8 βίθῃθπαά θθίγδοῃ- 
ἰθίθη υηᾶ 4855 αἷθ Τ,αἰκοα ἄτη οἶον ΠΌΟἢ 
“ἰού ἴῃ αἴθ [ᾶρο ΘΟ ΠῚ Π]Θ ἢ ννἄγβῃ, 
πη 6] 6 56 αἀἷἰθ Αἰποποὺ σορυδολί 
Πδίίθη.., πᾷ] 10} ἄθη ΒαηἀοβοπΟβ 56 
ἀϊθ ϑε! δι παϊρκοὶὶ ρον ἄγθη Ζὰ τηϊ5- 
56ῃ, 
μεταπέμπονται --- ἃ. ἢ. 56 

Ιαάθῃ 5816 σὰ θἴπθηὶ ΟΟΠρΡΎΘ5886 6ἰη. 
τῆς εἰρήνης --' 465. δηίδι κι ]- 

Βοπδης 5... 1, 28. 
2. σϑένει -- Π 85 ρορίίβομο ΝΝ οτί 

Βομϑίηι ἴῃ Ἃ6Υ Ῥγοβϑᾶἃ ΠῸΓ ἴῃ ἀ6ν σ οΥ- 

θἰπάππρ παντὶ σϑένει φοργἄπομ]ο}} 
Ζὰ βοῖῃ. Κυτορ. ΥἹ, 1, 42, ὙΠ], ὅ, 28. 
Β65Ρ. [.δο. 4, ὅ. ΡΙ]αίο (ἰδβδβδοίζθ 1. 5, 
θ4θε, ΙΧ. 8. 854}. 
ΜΜΙαργανεῖς --- Υρ]. ΠΙ, 2, 80. 

Π16 ΕἸΘον Παίίθη ἤ8ο ἀθν ΒΘ ΟΠ] δοί θοὶ 
ΤΠουκίγα ἀἰθ56 διαί νυνὶ θᾶθν ἴῃ Βοβὶίζ 
Θ᾽ ΘΠΟΙΊΠΊΘΗ. 

8. αὐτονόμους εἶναι --- 5. τὰ 
γι, 1. 82ι 
Μαντινεῖς --- 5. , 2, ὃ. 
μίαν πόλιν -- ἀἃ 56. νοη ἄρῃ 

ϑρδυίδηθυη ἴῃ νίθυ Ου βομαΐθη δυῖρο- 
Ιὅϑι ψουάθη Ὑγ8 0, 

4. πατρικὸς φίλος -- 5. Υ, 
2, ὃ 
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τειχίσεως. ποιήσειν ὥστε μετὰ τῆς “ακεδαίμονος γνώμης καὶ 
5 μὴ δαπανηρῶς τειχισϑῆναι τὸ τεῖχος. ἐπεὶ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι 
ἀδύνατον εἴη ἐπισχεῖν, δόγματος γεγενημένου πάσῃ τῇ πόλει 

ἤδη τειχέξειν, ἐχ τούτου ὁ μὲν ̓ “Ἵγησίλαος ἀπῇει ὀργιξόμενος" 

στρατεύειν γε μέντοι ἐπ᾿ αὐτοὺς οὐ δυνατὸν ἐδόκει εἶναι, ἐπ᾽ 
αὐτονομίᾳ τῆς εἰρήνης γεγενημένης. τοῖς δὲ Μαντινεῦσιν ἔπεμ- 
πον μὲν καὶ τῶν ᾿ἀρκαδικὼν πόλεών τινες συντειχιοῦντας. οἵ 
δὲ ᾿Ηλεῖοι καὶ ἀργυρίου τρία τάλαντα συνεβάλοντο αὐτοῖς εἰς 

τὴν περὶ τὸ τεῖχος δαπάνην. καὶ οἱ μὲν Μαντινεῖς περὶ ταῦτ᾽ 
ἦσαν. 

6 Τῶν δὲ Τεγεατῶν οὗ μὲν περὶ τὸν Καλλίβιον καὶ Πρόξενον 
συνῆγον ἐπὶ τὸ συνιέναι τε πᾶν τὸ ᾿“ρκαδικὸν, καὶ ὅ,τι νικῴη 
ἐν τῷ κοινῷ. τοῦτο χύριον εἶναι καὶ τῶν πόλεων᾽ οἵ δὲ περὶ 
τὸν Στάσιππον ἔπραττον ἐᾶν τε κατὰ χώραν τὴν πόλιν καὶ τοῖς 

γ πατρίοις νόμοις χρῆσϑαι. ἡττώμενοι δὲ οἵ περὶ τὸν Πρόξενον 
καὶ Καλλίβιον ἐν τοῖς ϑεαροῖς, νομέσαντες., εἰ συνέλϑοι ὁ δῆ- 

μος, πολὺ ἂν τῷ πλήϑει κρατῆσαι, ἐκφέρονται τὰ ὅπλα. ἰδόντες 
δὲ τοῦτο οἱ περὶ τὸν Στάσιππον. καὶ αὐτοὶ ἀνθωπλίσαντο, καὶ 
ἀριϑμῷ μὲν οὐκ ἐλάττους ἐγένοντο" ἐπεὶ μέντοι εἰς μάχην ὥρ- 
μησαν. τὸν μὲν Πρόξενον καὶ ἄλλους ὀλίγους μετ᾽ αὐτοῦ ἀπο- 
κτείνουσι, τοὺς δ᾽ ἄλλους τρεψάμενοι οὐκ ἐδίωκον " καὶ γὰρ τοι- 
οὔτος ὁ Στάσιππος ἦν οἷος μὴ βούλεσϑαι πολλοὺς ἀποκτιννύναι 

ποιήσειν ὥστε --- 5οηϑί δονῃη- 
ΠΟΠΘν (ον ΑΘΟι5. οαπ [ηῇη. ΝΥΝ ὥστε, 
οὐον ὅπως πῖϊ ἄθπὶ Επίαναπι; 6 θ6}} 
ὑγδὶ ΒΟ ΘΗ. 4. 21 Ὁ ὙΠ 5. θὲ 
ΑἸΔ0. 1, θ, 2 δ. Ἀρεϑ. Ἰ᾿ 37. νει. 
πείϑειν ὥστε ΤΗπκγά. ΠΠ, 102 ; ἄδοὺ 
διαπράττεσθαι ΖΝ, 4, ἢ: ἀπα ἅθον 
ὥστε τὰν Βοζοῖς Ἡπαπς ἄδν ἈΡβίομι 211 
ΠῚ Ἱ 1 πη “0, 

δ. συνῆγον ΝΣ ΟΡ] θοῖ: 516 
5 6 πη οἷπο Νονγοϊηϊρυηρ Ζὶ 
Βιαηάθ χὶ μυϊη ρθη Ζιι 6 ηῚ 
Δ οοΚ αι. 5 ΜΝ, [)ὰ5 ΘΠ] Π6. ΒΘ 588|- 
αὐ αἰ ο5 6. Βοι Π] σΘ ἢ νναν αἴθ Ζι ΒΔ} - 
πΙΘ 5] Θἀο] απο νὴ] νἱθυζίο ΟΥ̓ ΒΑ 0 
χὰ ἀον οἴηρη δία ΜΘ ] ΟΡ 15, ιοάου, 
ΧΥ, 72. Ῥαιβαη. ὙΠ]|, 27, 1-8. Χο- 
ΠΟΡΙΟΝ Βρυίοι ει πἴο δα 1 10}} νῸῖ 
ἀἰοϑον Τ]αίβαοιθ, ουννἅπη! ἀρον ὙΠ], 
5, Ὁ Ἃἴο ΕἸ ΠΛ ΟΠΠΟΥ ἀν δίδάδι. 

0 τινικῴη -- Μὰ αἴ6 8:11π|- 

τ Θηη ΘΠ οἰἐ ον 616. ΚΡΊ, ΝῊ, 
1. 28: .Ά88Ρ,, ΧΙ], 11. ΟἿ Β...Ὁ.. 12. 

εἶναι -- ΡΠ απρὶρ νΟὴ ἀδθπὶ ἴῃ 
συνῆγον ᾿ἰοροηάθη: 816 τηδο ίθη θη 
γον ΒΟΠΪαρ,. 
κύριον τῶν πόλεων -- ὃ6- 

Βι [πιο ηθ Κυαΐν ἄρον αἰ διάάιο, ἃ. ἱ. 
δια θη ἐν ἀἴθβ6} 06}. 
κατὰ χώραν -- ἶπη τον ΖῈ 

Μογθ ηἰραπρ ἴῃ δἰ ἢ ὁ δίδαι, 
1. ϑεαροὶς --- ἀονίξοθ. ΕΌΥΠῚ βίαι 

ϑεωροῖς, ν᾽] }οῖ οι εἴπ Βομπδνο οὐ ον 
οἴῃ ΔΌΒΒΟΙι55., νυνὶ ἢ80}} ΤΠπυκγά. Υ, 
47 υππίον ἀἰθβοπὶ Νάμηθη ἄπο} ἴῃ Μαη- 
(πᾳ Νοβίδπα, Ὦϊς Βύοιου. πα 
ϑεατροὶς, ᾿ 
ἐκφέρονται τὰ ὅπλα -- 516 

νου δα ἢ] ΠῚ 6 ἢ 510} ὃ ἔΓο ἢ α11Ὸ ἢ αὐ ἐς 
1 6 ΝΥ ιἴεη. 

οἷος -- βούλεσϑ'αι --- 5. ιὰ 1], 
8, 46. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Υ͂Ἱ, ὕ. 49 

- - 5 , ς 

τῶν πολιτῶν. οἱ δὲ περὶ τὸν Καλλέβιον ἀνακεχωρηκότες ὑπὸ τὸ 8 
Μ᾿ ΄ 3 2 ὦ 

πρὸς Μαντίνειαν τεῖχος καὶ τὰς πύλας. ἐπεὶ οὐκέτι αὐτοῖς οἱ 
δ 3 3 ΄ 

ἐναντίοι ἐπεχείρουν, ἡσυχίαν εἶχον ἡϑροισμένοι. καὶ πάλαι μὲν 
-͵ [ὲ . ἐπεπόμφεσαν ἐπὶ τοὺς Μαντινέας βοηϑεῖν κελεύοντες πρὸς δὲ 

Ἁ Ά Ἷ ’ ᾿ ᾿Ὶ » 5 Ἁ Ἁ 

τους περὶ Στασιππον διελέγοντο περὶ συναλλαγῶν. ἔπει δὲ κα- 
- 5 «᾿ 3 »" 3 

ταφανεῖς σαν οἵ Μαντινεῖς προσιόντες. οὗ μὲν αὐτῶν ἀναπη- 
» Ν «ἢ “ὦ Ἁ » 

δῶντες ἐπὶ τὸ τεῖχος ἐκέλευον βοηϑεῖν τὴν ταχίστην. καὶ βοῶν - 
2 Ἂ 3 

τὲς σπεύδειν διεκελεύοντο᾽ ἄλλοι δὲ ἀνοίγουσι τὰς πύλας αὖ- 
»" δ Ὸ ΔΝ Α δι , ς ΒΩ ᾿ ΄ 

τοῖς. οὗ δὲ περὶ τὸν Στασιππὸον ὡς ἤσϑοντο τὸ γιγνόμενον, 9 
’ 

ἐχπέπτουσι κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ Παλλάντιον φερούσας πύλας, καὶ 
-»" ς " , »Ὕ 

φϑαάνουσι πρὶν καταληφϑῆναι ὑπὸ τῶν διωκόντων εἰς τὸν τῆς 
3 ς 3: 
4ρτέμιδος νεὼν καταφυγόντες, καὶ ἐγκλεισάμενοι ἡσυχίαν εἶχον. 

ἤ -"Ὕ" 3 7 Α 

οὗ δὲ μεταδιώξαντες ἐχϑροὶ αὐτῶν ἀναβάντες ἐπὶ τὸν νεὼν καὶ 
᾿ τ ᾿ - τ , 

τὴν ὀροφὴν διελόντες ἔπαιον ταῖς κεραμίσιν. οἵ δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω- 
Α 9 , [- , 2 ’ Ἂ, ἢ9 ’ 4) ἴω 

σαν τὴν ἀνάγκην, παυεσϑαί τε ἐκέλευον καὶ ἐξιέναι ἔφασαν. οἵ 
3 ς 6 ἢ 2 Ἁ 9 

δ΄ ἐναντίοι Ὡς ὑποχειρίους ἔλαβον αὐτοὺς, δήσαντες καὶ ἀνα- 
΄ ι - ἊΝ 

βαλόντες ἐπὶ τὴν ἀρμάμαξαν ἀπήγαγον εἰς Τεγέαν. ἐκεῖ δὲ 
Ἁ - 

μετὰ τῶν Μαντινέων καταγνόντες ἀπέκτειναν. 
Τούτων δὲ γιγνομένων ἔφυγον εἰς “ακεδαίμονα τῶν περὶ 10 

"Ὁ Ἁ - Ἂν, 

Στάσιππον Τεγεατῶν περὶ ὀκτακοσίους. μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς 
5 Ἁ ἰχ 2 “ 

“ακεδαιμονίοις ἐδόκει βοηϑητέον εἶναι κατὰ τοὺς ὅρκους τοῖς 
τεϑνεῶσί τε τῶν Τεγεατῶν καὶ ἐκπεπτωκόσι" καὶ οὕτω στρα- 

[2 ς Ἁ Ω, Ἁ ΄Ν 

τεύουσιν ἐπὶ τοὺς Μαντινέας. ὡς παρὰ τοὺς ὁρκους σὺν ὅπλοις 
3 -» ᾽ 

ἐληλυϑότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς Τεγεάτας. καὶ φρουρὰν μὲν οἵ ἔφο- 
᾽ 3 , ᾿ ὃ ζ “" 

ρου ἔφαινον, .“γησίλαον δ᾽ ἐκέλευεν ἡ πόλις ηγεῖσϑαι. οἵ μὲν 11 
53 » ᾽ ΄ Δ 

οὖν ἄλλοι ᾿“ρκάδες εἰς ᾿Ζσέαν συνελέγοντο. Ὀρχομενίων δὲ 
᾽ 4 χ τ -- : -" Ἁ Ἁ Ἁ 

οὐκ ἐθελοντῶν κοινωνεῖν τοῦ “ρκαδικου δια τὴν πρὸς ῆαντι- 
, 2 , νέας ἔχϑραν, ἀλλὰ καὶ δεδεγμένων εἰς τὴν πόλιν τὸ ἐν Κορίνϑῳ 

ἐληλυϑότων -- Οοποιίῖν. 4050]. 8. τὰς πύλας -- ἀ. ἱ. τὰς πρὸς 
ἷ βίαι! οἶποα α΄ ͵αντινέας θεοσοσθηθη Μαντίνειαν. 

θα, δ σειιαν - -..: δὐκᾶμι- Αἰδομϑαίϊνβ..- Ν 6} σαο νν δὲ. 9. 
566 ϑιαάι τη ΝΑ. νοὴ Τορθᾶ, 11. Ζ“σέαν --- ΒἸΘοκοη ἱπὶ 5014} }6] 6 

ἐὰν τ ς Αὐκδάϊθη. Απῇ ἀἴθβοὺ Π] σου θ ἤθη 8γ- . 
τὴν ἀρμάμαξαν --- ἄδη ἄδΖιι Βα ΠΠΠ]Πηρ 46 Αὐκδαϊοῦ βομοὶπί (ΟΥ̓ 

θοβυϊ πη λθη πη ἀ8Ζιι τη] ρ Ὀ Δ ΟΠ 6 ἢ 
Ννασϑθη. Ζυπὶ ΤΡ βροῦὶ νοὴ (ἀοἴδη- 
δόηθη ψογάθῃ 860}} ΠΠ], 3, 9 Ναρθη 
σοργδποῃί. 

0. κατὰ τοὺς ὅρκους -- 5. ὃ, 
18. ξ, 

ἀοἤηϊνο Βοβοθ α855, οἷπθ (ἀθβδιημηί- 
βίδα σὰ θᾶποη, μοἴαβϑί σου χὰ 
561}. 
τὴνπρὸς Μαντινέαςἔχϑραν 

--- ἀν βεὶύ ἰδῆροῦ Ζεῖ. θοβίδηα, Ὑ]. 
Τῆμυκγά. Ν, 6]. 
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, Χ ξ ἥ 3 " . 
συνειλεγμένον ξενικὸν, οὐ Πολύτροπος ἤρχεν, ἔμενον οἴκοι οἵ 

Ξ- ΄ , - Ψ 
Μαντινεῖς τούτων ἐπιμελόμενοι. Ἡραιεῖς δὲ καὶ “επρεᾶται 

, δ: ͵ 
12 συνεστρατεύοντο τοῖς Πακεδαιμονίοις ἐπὶ τοὺς Μαντινέας. ὁ δὲ 

3 ᾽ -» ᾿4γησίλαος, ἐπεὶ ἐγένετο αὐτῷ τὰ διαβατήρια, εὐϑὺς ἐχώρει ἐπὶ 
Χ 3 ΄, ; 3 Σ, 

τὴν ᾿ρχαδίαν. καὶ καταλαβὼν πόλιν ὅμορον οὖσαν Εὕταιαν, 
δον Ά ᾿ς ν Ἢ 

καὶ εὑρὼν ἐκεῖ τοὺς μὲν πρεσβυτέρους καὶ τὰς γυναῖκας καὶ 
τοὺς παῖδας οἰκοῦντας ἐν ταῖς οἰκίαις, τοὺς δ᾽ ἐν τῇ στρατευ- 

ς , ᾽ ἡ ἃ κὦ ᾽ ᾿΄ 

σίμῳ ἡλικίᾳ οἰχομένους εἰς τὸ ᾿ρκαδικὸν, ὅμως οὐκ ἠδίκησε 
ι ΄ ᾽ 3, ὙΑΣΣ 3 ν .- ᾽ 

τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ εἴα τε αὐτοὺς οἰκεῖν, καὶ ὠνούμενοι ἐλάμβανον 
Ὁ“ , Η , , ὃ ΄ “ οἷν νὰ ᾿ ΄ 
οσῶν δέοιντο" εἰ δὲ τι καὶ ηρπασϑη. οτε εἰσῃει εἰς τὴν πολιν, 

εἰ 2 ΄ - 

ἐξευρὼν ἀπέδωκε. καὶ ἐπῳκοδόμει δὲ τὸ τεῖχος αὐτῶν ὅσα 
2 »"Ὕ δ 3 - , 2 ’ Ἁ ᾿ , ἐδεῖτο, ἕωσπερ αὐτοῦ διέτριβεν ἀναμένων τοὺς μετὰ Πολυτρό- 
που μισϑοφόρους. 

Ἐν δὲ τούτῳ οἱ Μαντινεῖς στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ὀρχομε- 

νίους. καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ τείχους μάλα χαλεπῶς ἀπῆλθον, καὶ 
ἀπέϑανόν τινες αὐτῶν" ἐπεὶ δὲ ἀποχωροῦντες ἐν τῇ Ἑλυμίᾳ 

᾽ ς ᾿' 
ἐγένοντο, καὶ οἱ μὲν Ὀρχομένιοι ὁπλῖται οὐκέτι ἠκολούϑουν, 
οἱ δὲ περὶ τὸν Πολύτροπον ἐπέκειντο καὶ μάλα ϑρασέως, ἐν- 

" Υ ς ͵ 
ταῦϑα γνόντες οἱ Μαντινεῖς ὡς εἰ μὴ ἀποκρούσονται αὐτοὺς, 

ὅτι πολλοὶ σφῶν κατακοντισϑήσονται, ὑποστρέψαντες ὁμόσε 
14 ἐχώρησαν τοῖς ἐπικειμένοις. καὶ ὃ μὲν Πολύτροπος μαχόμε- 

νος αὐτοῦ ἀποϑνήσκχει" τῶν δ᾽ ἄλλων φευγόντων πάμπολ- 
μ “»οΕἣρ λοι ἂν ἀπέϑανον. εἰ μὴ οἱ Φλιάσιοι ἱππεῖς παραγενόμενοι καὶ 

᾽ ᾿ ῇ -»" ’ ᾿ ’ 3 Ν 

εἰς τὰ οπιόϑεν περιξλασαντες τῶν Μαντινέων ἐπέσχον αὕὐτοῦυς 

τῆς διώξεως. καὶ οἱ μὲν Μαντινεῖς ταῦτα ΜΕΡΕΝΟΝ οἴκαδε 

ἀπῆλϑον. 
Ὁ δὲ ᾿Δγησίλαος ἀκούσας ταῦτα. καὶ νομίσας οὐκ ἂν ἔτι 

συμμίξαι αὐτῷ τοὺς ἐκ τοῦ Ὀρχομενοῦ μισϑοφόρους. οὕτω προ- 

19 

1ὅ 

᾿ . 9 - 

τούτων -- ἄϊο ΟΥΟΠουηοηΐον ἀπ 18. ἀπὸ τοῦ τεέχους -- ἀ.1 
1ῃγ6 ΗΠ ΒΓΌΡΡΘΗ. Ζτι ἀοπὶ (οθνδθο ἢ 
ψοη ἐπιμέλεσϑαι ΥΩ, Τοῦ 2: 

12... υἱὲ διαβατήρια - 8. σι 17, 
ὅ, 7, 

ἐν τῇ στρατευσίμῳ ἡλικίᾳ 
-- 80 800}} Κυιορ. ΥἹ, 2, 87, ἄξω δὲ 
καὶ τοὺς ἐν τῇ στρατιωτιχῇ ἡλικίᾳ ; 
ΒΘ Π Ά}Π10}} κὰν οὗ ἐν ἡλικίᾳ. 

τὸ ἀρκαδικὸόν -- ἃ. 1. αἴθ θθθὴ 
δυνν ἅ πηΐ6. Ν᾽ ΘΥΒΑΠΊΠΊ]ηρ ἰῃ ΑΒ5θἃ. 
ἐλάμβανον -- ὕεθουρδης γΟὴ 

ἀθηὶ ΘΙ ἀμ υγη δαΐ αἰ ϑο!άδίθῃ. 

ΟΠ Θἰη6η1] ΑἸΠΡΥ ΠΕ, ἄθη 56 δυῖῇ ἀἷθ 
δίαάι ρουηδοῃί. 

Ελυμίᾳ --- Ἰοάθηα}}]8 τυ βοιθη 
ΟΥοΠοπθη05 πη Μαηιίηθα, βοηϑί πἰοῃί 
ΒΘ καηηί. 

ὧς. πε πεν ΞαΙ͂ τῇ 

14. εἰς τὰ ὄπισϑεν περιελά.- 
σαντὲς -- δῖε ἀπιροῃθηὰ ἀπ 
Ιἢηθη ἰπ ἄρῃ Βἴοκρη ΓΔ1ΠῸ ἃ, 
Κυτορ. ΥἹΙ, 1, 86, εἰ εἰς τὸ ὄπισϑεν 
περιελάσειεν αὐτῶν, 
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ἤει. καὶ τῇ μὲν πρώτῃ ἐν τῇ Τεγεάτιδι χώρα ἐδειπνοποιήσατο, 
τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ διαβαίνει εἰς τὴν Μαντινικὴν, καὶ ἐστρατοπεδεύ- 
σατο ὑπὸ τοῖς πρὸς ἑσπέραν ὄρξεσι τῆς Μαντινείας" καὶ ἐκεῖ 
[2 9 ’ ᾿Ὶ ᾽ὔ ἀν 15 , Α 9 ΄ » Γ΄. 3 ΄ 

αμαὰ ἐδηου τὴν χῶραν καὶ ἐπόρϑει τους ἀγρους. τῶν δὲ Αρκα- - 
δων οἵ συλλεγέντες ἐν τῇ ̓ “σέᾳ νυκτὸς παρῆλθον εἰς τὴν Τε- 
γέαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν ᾿ἁγησίλαος ἀπέχων Μαντινείας 16 

ὅσον εἴκοσι σταδίους ἐστρατοπεδεύσατο" οἵ δ᾽ ἐκ τῆς Τεγέας 
3 “ ͵ » ᾿ Ἁ ,ὕ 3 -»" 

ρκάδες, ἐχόμενοι τῶν μεταξὺ Μαντινείας καὶ Τεγέας ὁρῶν, 
παρῆσαν μάλα πολλοὶ ὁπλῖται, συμμίξαι βουλόμενοι τοῖς Μαν- 
τινεῦσι᾽" καὶ γὰρ οἱ ᾽4ργεῖοι οὐ πανδημεὶ ἠκολούϑουν αὐτοῖς" 
καὶ ἡσαν μέν τινες οἵ τὸν ᾿4γησίλαον ἔπειϑον χωρὶς τούτοις ἐπι- 
ϑέσθαι" ὁ δὲ φοβούμενος μὴ ἐν ὅσῳ πρὸς ἐκείνους πορδύοιτο φοβούμενος μὴ ἐν ὅσῳ πρὸς 9 πορεύοιτο; 

» ΞΘ ν ’ὔ Ἁ 

ἐκ τῆς πόλεως οἵ Μαντινεῖς ἐξελθόντες κατὰ κέρας τε καὶ ἐκ 

τῶν ὄπισϑεν ἐπιπέσοιεν αὐτῷ, ἔγνω κράτιστον εἶναι ἐᾶσαι 
συνελθεῖν αὐτοὺς. καὶ εἰ βούλοιντο μάχεσϑαι, ἐκ τοῦ δικαίου 
καὶ φανεροῦ τὴν μάχην ποιεῖσϑαι. καὶ οἵ μὲν δὴ ᾿ἀρκάδες ὁμοῦ 
“ὕ Ἂ , Ὅν Φι. Σ ΟΣ μὰ " δ - ἿΞ 
ἤδη ἐγεγένηντο. οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ Ορχομενοῦ πελτασταὶ καὶ οἵ τῶν 11 

Φλιασίων ἱππεῖς μετ᾿ αὐτῶν τῆς νυκτὸς διεξελϑόντες παρὰ τὴν 
Μαντίνειαν ϑυομένῳ τῷ ᾿4γησιλάῳ πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἐπι- 

φαίνονται ἅμα τῇ ἡμέρα, καὶ ἐποίησαν τοὺς μὲν ἄλλους εἰς τὰς 
͵ ᾿᾿ 2 , 27...3 » ν . δ 

ταξεις δραμεῖν, “4γησέλαον δ᾽ ἐπαναχωρῆσαι πρὸς τὰ οπλα. 
2 Ὰ 2... δὲ ον δι » 2 ΄ ’ ἐλ 2 ,ὕ Δι.» 
ἐπεὶ ὃ ἐκεῖνοι μὲν ἐγνώσϑησαν φίλοι οντες, “Ζγησίλαος δὲ ἐκε- 
καλλιέρητο; ἐξ ἀρίστου προῆγε τὸ στράτευμα. ἑσπέρας δ᾽ ἐπι- 
γιγνομένης ἔλαϑε στρατοπεδευσάμενος εἰς τὸν ὄπισϑεν κόλπον 

τῆς Μαντινικῆς, μάλα σύνεγγυς καὶ κύκλῳ ὄρη ἔχοντα. τῇ δ᾽ 

ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἐθύετο μὲν πρὸ τοῦ στρατεύματος" ἰδὼν 
δὲ συλλεγομένους ἐκ τῆς τῶν Μαντινέων πόλεως ἐπὶ τοῖς ὄρεσι 
τοῖς ὑπὲρ τῆς οὐρᾶς τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος. ἔγνω ἐξακτέον 

Ιὅ, διαβαίνει -- θὰ8 ΤηΔ], ', κατὰ κέρας --ἰἢ 6 Υ ΕἸ Δ η ΚΟ. 
νομὴ) ἀδ5 ἀδθὶοί γοὰ Ταρθὰ ππηὰ 
Μδηιίπθα ἰἰορί, νυὶνρα 'πὶ Δ δβίθῃ γοῃ 
Μδθηδὶοβ, ἰτὴ Οβίθῃ νοπ] ΡδυΠΘηΪΟη- 
ἀεθῖγρο θοσυθηζί:; θεῖ 46 ἀθθῖνρ6 ἰγθίθη 
8ὴ ἄἀον ἀγθηζΖθ βίον θθὶθίθ 86. ἃῃ 
ΟἰΠΔΠΟΥ, 80 4855 ΠῸΓ 6ἷἢ ΒΟΠΙΏΔΙΟΥ 
Ῥα585 Ὀ]6ιθί, 

τὰρρ “Μαντινείας --- δμᾶηρίο 
γοη πρὸς ἑσπέραν. 8. σὰ Υ, 4, 38. 

16. ἐχόμενοι τῶν ὀρῶν --- εἴ οἢ 
ΔΗ ΘΠ πΘηα 8 αἰ ΘΟ ὈΙΥ ρ 6. 

ΚΥΓΟΡ. ὙΠ, 1, 26, φάλαγγι γὰρ κατὰ 
κέρας προσέβαλλον. 
τὴν μάχην -- αἴθ θοΑΡβἰομεἰρίο, 

βονουβίθῃθηαθ 50} δοῃί, ΥΩ], ΤΙΝ, 2, 12 
ἃ. 18. Κορ. ΠΙ, 8, 17. 

17. τὰ ὅπλα “- 5. τὰ Π, 4, 6. 
ἐξ ἀρίστου ---πὰ ΟἿ ἀθν Μ881- 

ΘΙ ΘΙ. ἀσι ϑ  δ8 πάθυγνψι 
0, 21. 
σύνεγγυς -- χὰ νουριηάθη τϊί 

ὄρη ἔχοντα. 
βϑίη πηᾷᾶ ἄδΥ 18. ἑαυτῶν 



, ΒΓ ΩΝ Χ , 3 - 

Ιθτεραν ἀεὶ τὴν φαλαγγαὰ ἑἕποιεῖτο. 

923 ΞΕΝΟΦΩΝΤῸΣ 

εἶναι τὴν ταχίστην ἐκ τοὺ κόλπου. εἰ μὲν οὖν αὐτὸς ἀφηγοῖτο, 
ἐφοβεῖτο μὴ τῇ οὐρᾷ ἐπίϑοιντο οἵ πολέμιοι " ἡσυχίαν δὲ ἔχων 
καὶ τὰ ὅπλα πρὸς τοὺς πολεμίους φαίνων. ἀναστρέψαντας ἐκέ- 
λευὲε τοὺς ἀπ᾿ οὐρᾶς εἰς δόρυ ὄπισϑεν τῆς φάλαγγος ἡγεῖσϑαι 
πρὸς αὐτόν" καὶ οὕτως ἅμα ἔκ τε τοῦ στενοῦ ἐξῆγε καὶ ἰσχυρο- 

ἐπειδὴ δὲ ἐδεδίπλωτο ἡ φά- 
λαγξ, οὕτως ἔχοντι τῷ ὁπλιτικῷ προελϑὼν εἰς τὸ πεδίον ἐξέ- 
τεινὲ πάλιν ἐπ᾿ ἐννέα ἢ δέκα τὸ στράτευμα ἀσπίδων. οἵ μέντοι 
Μαντινεῖς οὐχέτι ἐξηεσαν" καὶ γὰρ οἵ Ἠλεῖοι συστρατευόμενοι 
αὐτοῖς ἔπειϑον μὴ ποιεῖσθαι μάχην, πρὶν οἵ Θηβαῖοι παραγέ- 

νοιντο εὖ δὲ εἰδέναι ἔφασαν ὅτι παφέσοιντο᾽ καὶ γὰρ δέκα τά- 
20 λαντὰ δεδανεῖσϑαι αὐτοὺς παρὰ σφῶν εἰς τὴν βοήϑειαν. οἵ μὲν 

2 --- 

δὴ ρκάδες ταῦτα ἀκούσαντες ἡσυχίαν εἶχον ἐν τῇ Μαντινείᾳ" 
δ᾽ ᾿Δγησίλαος καὶ μάλα βουλόμενος ἀπάγειν τὸ στράτευμα, 

καὶ γὰρ ἣν μέσος χειμὼν, ὕμως ἐκεῖ κατέμεινε τρεῖς ἡμέρας, οὐ 
πολὺ ἀπέχων τῆς τῶν Μαντινέων πόλεως, ὅπως μὴ δοκοίη φο- 
βούμενος σπεύδειν τὴν ἄφοδον. τῇ δὲ τετάρτῃ πρωὶ ἀριστο- 
ποιησάμενος ἀπῆγεν ὡς στρατοπεδευσόμενος ἔνϑαπερ τὸ πρῶ- 
τον ἀπὸ τῆς Εὐταίας ἐξωρμήσατο. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἐφαίνετο τῶν 
᾽ 5᾿ , 
Αρκάδων, ἡγὲ τὴν ταχίστην εἰς τὴν Εὔταιαν, καίπερ μάλα ὀψί- 
ἕξων. βουλόμενος ἀπαγαγεῖν τοὺς ὁπλίτας πρὶν καὶ τὰ πυρὰ τῶν 
πολεμίων ἰδεῖν. ἵνα μή τις εἴποι ὡς φεύγων ἀπαγάγοι. ἐκ γὰρ 
τῆς πρόσϑεν ἀϑυμίας ἐδόκει τι ἀνειληφέναι τὴν πόλιν, ὅτι καὶ 

βρ τῳ ΒΘ. 
ἘΘ; ᾽Ἴ. 
5 9. 

τὰ ὅπλα-- φαίνων --- ἀἴὸ ΝΥ αἴ- 
ἔθη θη οιη θη. οηίροροη Καπρθ6- 

νρ|. 1, 6, 86; Ιν, 6, 4 Ετομί Π8}}} 50 ἰδηρ;, α16 Τιοῖθ ἀορροὶῖ 
ὕδρθον αἴθ (ἀθμοίϊνα 5. Ζῃ ]], 80 ΄ΊΓΌΟΒ5 ψαγ6. Παθεὶ ἤηάοί Ζαρ] 6 ῖ0}} 

οἴη οΥ Θ ΠΥ ΒΟ Β΄ Θυθὴ 465 σϑηζθῃ ἢθο- 
γ65. ππίου ΕἸΠσ ἢ σ 465 τθοῃίθη ΕἸ 6615 
βίαι. Ὑ 6]. ταἱὰ ἀΐθβοῃ Μαπόνον ΑηδὮ. 

γοὶύ Πα] θη, ἃ. ἢ. πλϊΐ οἴπθηι Αηρυὶθ ΤΨ, 8, 29. 

ἄγο] θη. τδα 19. ἐπ᾽ ἐννέα -- ἀσπίδων -- 
ἀναστρέψαντα ς -- 5. δι 2,20. ρα Μαᾶπὴ (ἰοῦ, 5. σὰ 4, 12, 
εἰς δόρυ --- γοο (8 ἵ ΠῚ. Αὐνΐδῃ. οἵ Θηβαῖοι - ἄϊεδείθεη Ψάγθῆ 

Ταοῖ. 5. 81. τῆς κλέσεως ἐπὶ δόρυ δε" Δ : 
νο ἄθη Ανκαάογη χὰ οἴπϑιη Βὕ ἀπἾ5868 
απ χὰ οἴπθηὶ ΠῸΠ Βχιρο αὐ! οἰογάθυι 
ννουτάρη, Ὀίοάον, ΧΥ, 02. ΝΟ ΠΒΓῸΡ 

καλεῖται ἢ ἐς δεξιὰ, ἵναπερ τὸ δόρυ 
ἐστὶ τῷ ὁπλίτῃ, ἐπ᾽ ἀσπίδα δὲ ἡ ἐπὶ 
τὰ λαιὰ, ἵνα φέρει τὴν ἀσπίδα. Τ)ὰ5 
Μαπῦνον [ἀπ 80. βίαι, (85 ἀν 1 ΠΚ6 
ΕἸ ρ 6], ἀθὺ πὶ πε ἂδθ ΤΊ ΔΓ 65 βίδης, 
ννἄπγρη Ασθϑι]8 05. τη 6 ηῚ το ἢ 6 
ἀπ Εἴη σα προ {6586} 01} σα δι βίοῇ 
μοίαη, ποδί οἴποῦ ΒΟ ΘἸτ ηρ; 
510. ἰηίου ἄν Δα βιθ! } πη ρ ἤΔ 0) ἀθιὴ 
δηάουι ΕἸ ρ6] Πἰησορ, νοάπνο ἀἷὸ 

Θ 616. βομοῖης 65., 85 0} ἀϊθ ΕἸθοῦ οἷπὸ 
5010ὁ16 ν᾽ δυθίπάπηρ ἀπροκηΐϊρῆι Βδτίθη, 

20. καὶ μάλα --- 8. τὰ ΤΙ, 4, 2. 
ἔνϑαπερ -- ἐξωρμήσατο --- 

γγῸ 6᾽ Ζιιθυβὲ ΠΔῸ] 8016 1] ΑἸΠΊΔΥΒΟΙῈ 
νο) Επιίαθα βοῖη Πιᾶρ ον σομδθὺ Ἠαίίο. 

δ; ἀνειληφέναι - ΡΙαΐδγο]}. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΥἹ, ὅ. : 08 

Ἁ 3 -» Α ᾿ 

ἐμβεβλήκει εἰς τὴν ᾿ἡρκαδίαν καὶ δῃοῦντι τὴν χώραν οὐδεὶς 
2 , ΄ 2 ᾿ ΟΝ “Ὁ ἘΟΡΝ ΩΡ, ᾿ Χ 
ἡϑεληκει μαχεσϑαι. ἐπεὶ δ᾽ ἕν τῇ ὙΠΡΟΕΡΑΡΙΒΗ αὶ μα νηθμς, τους ΡῈ 

Σπαρτιάτας ἀπέλυσεν οἴκαδε, τοὺς δὲ περιοίκους ἀφῆκεν ἐπὶ 
τὰς ἑαυτὼν πόλεις. 

6 2 

Οἱ δὲ ᾽άρκαδες, ἐπεὶ ὁ ᾿4γησίλαος ἀπεληλύϑει καὶ ἤσϑοντο 92 
3 -»"“Ὕν ᾿ 3 Ἁ 3! Υ 

διαλελυμένον αὐτῷ τὸ στράτευμα, αὐτοὶ δὲ ἡϑροισμένοι ἐτύγ- 
ἰς Α ἰ τ Ὡ’ 2 ,»» - 

χανον, στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ηραιέας., ὁτι τε οὐκ ἡϑελον τοῦ 
3 -» ’ 4 Ὁ ,): 2 Ἁ 2 

“ρκαδικοῦ μετέχειν καὶ ὁτι συνεισβεβλήκεσαν εἰς τὴν ᾿ρκα- 
δίαν μετὰ τῶν “ακεδαιμονίων. ἐμβαλόντες δὲ ἐνεπίμπρων τε 
τὰς οἰκίας καὶ ἔκοπτον τὰ δένδρα. 

Ἐπεὶ δὲ οἵ Θηβαῖοι βεβοηϑηκύτες παρεῖναι ἐλέγοντο εἰς τὴν 
,’ -» [ , 

Μαντίνειαν. οὕτως ἀπαλλάττονται ἐκ τῆς Ἡραίας καὶ συμμι- 
’ 2, ᾿ ς 3. Ὁ πο 9 , δ τ -" 

γνυουσι τοῖς Θηβαίοις. ὡς δ᾽ ομοῦ ἔγένοντο, οὗ μὲν Θηβαῖοι 28 
3 Ἐ ΄ὔ »» ᾽ ᾽ δεν ὅν 7 " ’ 

μυό ον σφίσιν ἕονῦο ἀρείων, ἐπεὶ ἐβεβοηθυρήαιι μὲν. πολέμιον 
, δ ες ν “4 ΄ 

δὲ οὐδένα ἔτι ἑώρων ἐν τῇ χῶρᾳ . καὶ ἀπιέναι παρεσκευάξοντο 
» 3 ἢ 3 2 ᾽ 2 ἰν Ῥ 

οἵ δὲ ᾿ἀρκάδες καὶ ᾿᾽Δργεῖοι καὶ ᾿Πλεῖοι ἔπειϑον αὐτοὺς ἡγεῖσθαι 
ς ͵ Α - 

ὡς τάχιστα εἰς τὴν Πακωνικὴν, ἐπιδεικνύοντες μὲν τὸ ἑαυτῶν 
-“7ὄ ς -» Ἁ -» ΄, Γ 

πλῆϑος, ὑπερεπαινοῦντες δὲ τὸ τῶν Θηβαίων στράτευμα. καὶ 
’ὔ Ω 

γὰρ οἱ μὲν Βοιωτοὶ ἐγυμνάξοντο πάντες περὶ τὰ ὅπλα, ἀγαλλό- 
ἴω , 7 3 3 » δὰ 

μενοι τῇ ἐν Δεύκτροις νίκῃ" ἠκολούϑουν δ᾽ αὐτοῖς καὶ Φωκεῖς 
Εὰ λ ᾽ κε ΔΜ. ἃ - Ξ 
ὑπήκοοι γεγενημένοι καὶ Εὐβοεῖς ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων καὶ 

"ἢ δος Ξι πτερὰ 

“οκροὶ ἀμφότεροι καὶ ᾿καρνᾶνες καὶ Ἡρακλεῶται καὶ Μηλιεῖς 
2 ᾿ 3 3 - 3 3 ΄, [υ - Ἁ 

ηἠκολουϑουν δ᾽ αὑτοῖς καὶ ἐκ Θετταλίας ἱππεῖς τε καὶ πελτα- 
» Χ , 

σταί. ταῦτα δὴ συνειδόμενοι καὶ τὴν ἐν “ακεδαίμονι ἐρημίαν 
λέγοντες ἱκέτευον μηδαμῶς ἀποτρέπεσϑαι. πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς ν) 

Ἁ -» ,ὕ , δ Ἁ ἿΝ “ὔ᾿ Ἁ 

τὴν τῶν “ακεδαιμονίων χώραν. οἱ δὲ Θηβαῖοι ἤκουον μὲν 34 
- ᾽ με ἣν ΔΛ ΄ ᾿ ς ᾿ 

ταῦτα, ἀντελογίζοντο δὲ ὁοτε δυσεμβολωτατὴ μὲν ἡ “ακωνιξκὴη 

ΑΒ68. 90. “ἐλαφροτέραν ἐποίησε ταῖς 111, 2, 90, θῖ6 πδο!βίθη Βθρθθθη] θ᾽ θη 
ἐλπίσι καὶ ἡδίω τὴν πόλιν. σομγθη ἀθηη 9αΠγὸ 800 ν. ΟΠ ν. δη. 

ἀπέλυσεν -- 5ἰαι 465 σοργάᾶποῃ- ὀ ἀφ 9. συνειδόμενοι -- ΟΡ ΘΊΟΙΟἢ 
ΠΙομότοη ἀφῆκεν. ὍΘ ΕΟΥΠῚ πδο) πἴοιν ππθραϊηρι σι 

δ Α ; ε ψουγ υ ἤθη (ν9]. προεξειδόμενος ΤΙ γα. 
ἑαυτῶν --- [)ὰ5 το οχῖνο Εἰϊυνγουί βισ πᾷ : ᾿ ᾿ 

Ιγ,0 1. Αδβομίη, ρορ, Τηάροι. 108), 
Β0Πῃοῖηΐ α165 Ραγιοῖρ. ἄοοῖ ἴθι" κοϊη θη 
δοπρθηάθι δίημ. σὰ ρόῦθη, δα ])]θοί 
ἰδὲ οὗ Ἄρκαδες. 
ἐρημίαν --- πᾶτη!ο!. νοῦ Βαμα 68- 

Πηάοὶ 80 νῖθ ἴθ απ 488 Οθή]θοί 
468. βαίζθβ θθΖοβθῃ Απδῦ, [ν, ὅ,, 86. 
καὶ αὐτὸν τότε μὲν ᾧχετο ἄγων 
Ξενοφῶν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ οἶ- 

κέτας. ΘΟΠΌΒ86ὴ. ἀπ σοηϊρθηάθη ΤιΌρΡΡΘη 
22. οὐκ ἤϑελον -- 5.81]. ΥΩ]. 8 25. όρένας ἀβόν 

οὕτως ---φὰν ΕἸπ]οἰτιηρ; 468 Νὰομ- 24. δυσεμβολωτάτη -- κοίλη 
ϑαίζθ8. 9]. ὙΠ, 1, 2 Χ. 17 ππὰ Ζιι γὰρ, ὄρεσι περίδρομος, τραχεῖα τε 
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ἐλέγετο εἶναι, φρουρὰς δὲ καϑεστάναι ἐνόμιξον ἐπὶ τοῖς εὐ- 
προσοδωτάτοις. καὶ γὰρ ἦν ̓ Ισχόλαος μὲν ἐν Οἰῷ τῆς Σκιρίτι- 
δος, ἔχων νεοδαμώδεις τε φρουροὺς καὶ τῶν Τεγεατῶν φυγά- 
δων τοὺς νεωτάτους περὶ τετρακοσίους ἦν δὲ καὶ ἐπὶ Δεύκτρῳ 
ὑπὲρ τῆς Μαλεάτιδος ἄλλη φρουρά. ἐλογίζοντο δὲ καὶ τοῦτο οὗ 
Θηβαῖοι, ὡς καὶ συνελϑοῦσαν ἂν ταχέως τὴν τῶν “ακεδαιμο. 

νίων δύναμιν καὶ μάχεσϑαι ἂν αὐτοὺς οὐδαμοῦ ἄ ἄμεινον ἢ ἐν τῇ 

ἑαυτῶν. ἃ δὴ πάντα λογιξόμενοι οὐ πάνυ προπετεῖς σαν εἰς 
οὔ τὸ ἐέναι εἰς τὴν Πακεδαίμονα. ἐπεὶ μέντοι ἧκον ἔκ τε Καρυῶν 

λέγοντες τὴν ἐρημίαν καὶ ὑπισχνούμενοι αὐτοὶ ἡγήσεσϑαι, καὶ 
κελεύοντες, ἂν τι ἐξαπατῶντες φαίνωνται, ἀποσφάττειν σφᾶς. 
παρῆσαν δέ τινες καὶ τῶν περιοίκων ἐπικαλούμενοι καὶ φάσκον - 
τες ἀποστήσεσϑαι, εἰ μόνον φανείησαν εἰς τὴν χώραν, ἔλεγον 
δὲ ὡς καὶ νῦν καλούμενοι οὗ περίοικοι ὑπὸ τῶν Σιπαρθανῶν οὐκ 
ἐθέλοιεν βοηϑεῖν᾽ πάντα οὖν ταῦτα ἀκούοντες καὶ παρὰ πάν- 

δυσείσβολός τε πολεμίοις. 
θεῖ ϑίγαθῸ ΨΠΙ 5, 866, 

ἐπὶ τοὶς εὐπροσοδωτάτοι ς-- 
8η ἅδῃ δίθι!]! θη, )ὺ 65 ΠΟΟἢ 81 
ΠῚ ΟΠ ΒΒ. 6 ἢ χαρἄπρ! ἢ γγ 8 Υ. 6 Ὁ 
ΘΌΡου τὶν ἰδὲ στϑ] αίῖν πὶ Ν᾽ ΘΡΘ θ᾽ 9}} μλἱΐ 
ἄδη ἀρτῖρθη Ραπκίθη σὰ ἔαββθη, 80 4888 
6. δἴηθῃ φϑυϊπρογοη ἀτὰᾶ 418 ἀον δὉ- 
Βοαίθ Ῥοβίιϊν 468 Αα͵θοιῖνβ δηρὶθθί. 
Σκιρίτιδος - ἵἱπὰ πῦγα!! θη 

ΤῊΘΙ! νοὴ Τιακοηΐθη, ἂμ ἀοὺ αὐθηΖθ 
γοὰ Ανκδάϊθη ὙΩ]. δὰ Ν, 2, 24. 
Μεύκτρων --- 65 ἰϑί ἀλνυπίον πΐομί 

(ον ἴῃ ΠΑ κοηΐθη 8Πὶ π]6 586,5 6ὴ ΜΠ}. 
σοίορθηθ Οὐ Τιοακίτοι (ϑίγαρθο ὙΠ] 5. 
800. Ῥαῦβδα. 11.21.7 ἅς 90 4). Ζὰ 
νϑυϑίθῃθῃ, βοῃᾶθγη οἷπ [τὴ βα Δ Π Ομ δα 
Αὐκδάϊθη ἰῃ ἄθν Νἅπο νοὴ Μοϑρϑίορο- 
118. β᾿ θ᾽ θθηθν ΕἸΘοκθη, ἴῃ 6 ΠῸΓ ἀεροπὰ 
ποπηῦ Ραυβαᾶῃ, ὟΠΙ, 27, 4 εοἴπθη Οὐ 
Ναιηθπ5 αλαία, νοΐ ἀ6πὶ ΟἴθηθαΓ 
ἄου ἴον ρϑργδαομίο Νάπιο ἀν Τ,δπά- 
50 Πα “7]Παλεᾶτις ἃρροιοῖίοι. ἀπ (6Γ 
ΔῸ ΟΝ γγῸ}} τηϊΐ ἄθῃ 1, 2, 18 σϑηδηη- 
(οηὴ “ῆαλέα ρομπιοϊπὶ ἰδι. Ῥδν ΝΆπιο 468 
ΕἸ ΘΟ 5. 86 |085ι Ποϊβϑί ψῖθ ἰθὺ. θοὶ 
Τιυκγά, Ν, ὅ4 Μεῦκτρα, 6θ6η80 Ὀεὶ 
ΡΙαίάγ οι. ΚΙθοτηθη. θ, σσορθθθη δ Β8Η. 
ὙΠ], 27, 4 ἴπη “Δεὔύκτρον μθηπηί. ΑἸ 
ΡΙαίΐατο!, Ῥοϊορ. 20, καὶ τῆς “ακω- 

νικῆς πολίχνιον πρὸς τῇ ϑαλάσσῃ 
Λεῦκτρον ὀνομάζεται καὶ πρὸς 771ε- 

Επυρ᾽ 685 γάλῃ πόλει τῆς ᾿ἀρκαδίας τόπος ἐστὶν 
ὁμώνυμος Ιᾷ5ϑι βίο). ἄρον αἴθ ΕὌΓΠῚ 
465 ΝηΊΘη8 πίοῃίβ. βἰοῆθυθβ θῃΐῃθἢ- 
Τη6η. 
ὡς συνελϑοῦσαν -- καὶ μά- 

χεσϑαι - ὈϊΘ νοὴ λογίξεσϑαι ἃὉ- 
Πδηρίρ6 Ῥαυ οὶ ῥ᾽ ΑΙ οοΠβιγιοιῖο ἵπὶ Αο- 
οαβαίϊν ἰδέ ἴπὶ χυγοιίθη (Ἰθ46 ἀθτοῆ 
ἄδθη Αοοιυβαίϊν. οαπὶ Τηῇη. ογβοίχί, Π 6. 
[ΠΠ8}} ἀν ἀρμᾶπρίβεπ ϑἅϊΖθ ἰδύ νοῦ- 
γγορ ἀυγοἢ τοῦτο »δηροάθδαίεί. ὙΕΙ͂. 
Κγτορ. ΠῚ, 1, 99 οὐ τοῦτο αἰτιώμε- 
ψοι αὐτοὺς καταχτείνουσιν, ὡς ἀφρο- 
νεστέρας ποιοῦντας τὰς γυναῖχας. 
Απδρ, ΥἼΙ, 2, 4. ἔχαιρεταῦτα ἀκούων, 
διαφϑειρύμενον τὸ στράτευμα. 

30. ἤπκον -- λέγοντες --- ϑ8υ"- 
ἦθοι ἰδὲ οἴῃ ζὰ ἀθηκοηάοβ τινές. 6]. 
ΠΙ, 1, 19. ἧκε λέγων. 
Κα ρυῶν --- ΕἸ ΘοΚοα ἴπ πόνα ΠΟ ἢ 6 

Τα ἰκου θη. 
ταῦτα οὖν -- πἀἰπηηί ἄθῃ Οἤπ 6 

ΝΟΠβαιΖ σ᾿ Ὀ]Π θη θ. Ὑογάθυβαίζ, ἀθν 
αν ἐπεὶ οἰπροιοἰζοὶ νὰν, υείθαθι δαί. 
81]. Απᾶρ. ΤΙ, 1, 20. τὰ δ᾽ αὖ τῶν 
στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην, οτι 
τῶν μὲν ἀγαϑών πάντων ᾿οὐδενὸς 
ἡμὶν μετείη -- ταῦτ᾽ οὖν λογιξόμε- 
νος ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφο- 
βούμην ἢ νῦν τὸν πόλεμον. 

Αὐββοὺ ἄθπ ὙΠΟΡΆπμθση ππὰ Ατὐκὰ- 
ἀἴογπ πος Ὀίοάον. ΧΥ͂, θ4. ποο συνοὶ 



ἙΛΛΗΝΙΚᾺ, ΓΤΙ, ὅ. οὅ 

τῶν οἵ Θηβαῖοι ἐπείσϑησαν, καὶ αὐτοὶ μὲν κατὰ Καρύας ἐνέ- 
βαλον, οἱ δὲ ᾿ἀρκάδες κατὰ Οἰὸν τῆς Σκιρέτιδος. 
ἐπὶ τὰ δύσβατα προελθὼν ὁ Ἰσχόλαος ὑφίστατο, οὐδένα ἂν 
ταύτῃ γε ἔφασαν ἀναβῆναι" νῦν δὲ βουλόμενος τοῖς Οἰάταις 
συμμάχοις χρῆσϑαι, ἔμεινεν ἐν τῇ κώμῃ οἵ δὲ ἀνέβησαν παμ- 
πληϑεῖς ᾿ρκάδες. ἐνταῦϑα δὴ ἀντιπρόσωποι μὲν μαχόμενοι οἵ 
περὶ τὸν Ἰσχόλαον ἐπεκράτουν᾽ ἐπεὶ δὲ καὶ ὄπισϑεν καὶ ἐκ πλα- 
γίου καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἀναβαίνοντες ἔπαιον καὶ ἔβαλλον αὐὖ- 

καὶ εἰ μὲν 26 

τοὺς, ἐνταῦϑα τε ἸΙσχόλαος ἀποϑνήσκει καὶ οἷ ἄλλοι πάντες, 
εἰ μή τις ἀμφιγνοηϑεὶς διέφυγε. διαπραξάμενοι δὲ ταῦτα οὗ 21 
᾿ρκάδες ἐπορεύοντο πρὸς τοὺς Θηβαίους ἐπὶ τὰς Καρύας. οἵ δὲ 

Θηβαῖοι ἐπεὶ ἤσϑοντο τὰ πεπραγμένα ὑπὸ τῶν ᾿ἀρκάδων, πολὺ 
δὴ ϑραδύτερον κατέβαινον. καὶ τὴν μὲν Σελλασίαν εὐθὺς ἔκαον 
καὶ ἐπόρϑουν᾽ ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ πεδίῳ ἐγένοντο ἐν τῷ τεμένει τοῦ 
᾿“πόλλωνος, ἐνταῦϑα ἐστρατοπεδεύσαντο᾽ τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπο- 
οεύοντο. καὶ διὰ μὲν τῆς γεφύρας οὐδ᾽ ἐπεχείρουν διαβαίνειν 
ἐπὶ τὴν πόλιν᾽ καὶ γὰρ ἐν τῷ τῆς ᾿4λέας ἱερῷ ἐφαίνοντο ἐναν- 
τίοι οἱ ὁπλῖται᾽ ἐν δεξιᾷ δ᾽ ἔχοντες τὸν Εὐρώταν παρήεσαν 
κάοντες καὶ πορϑοῦντες πολλῶν κἀγαϑῶν μεστὰς οἰκίας. τῶν 
δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως αἴ μὲν γυναῖκες οὐδὲ τὸν καπνὸν ὁρῶσαι ἠνεί- 
χοντο, ἅτε οὐδέποτε ἰδοῦσαι πολεμίους οἵ δὲ Σπαρτιᾶται ἀτεί- 
χιστον ἔχοντες τὴν πόλιν. ἄλλος ἄλλῃ διαταχϑεὶς, μάλα ὀλίγοι 
καὶ ὄντες καὶ φαινόμενοι ἐφύλαττον. ἔδοξε δὲ τοῖς τέλεσι καὶ 
προειπεῖν τοῖς εἵλωσιν, εἴ τις βούλοιτο ὅπλα λαμβάνειν καὶ εἰς 
τάξιν τίϑεσϑαι, τὰ πιστὰ ᾿λαμβάνειν ὡς ἐλευϑέρους ἐσομένους 
ὅσοι συμπολεμήσαιεν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἔφασαν ἀπογραψα- 

σϑαι πλέον ἡ ἑξακισχιλίους, ὥστε φόβον αὖ οὗτοι παρεῖχον συν- 
τεταγμένοι καὶ λίαν ἐδόκουν πολλοὶ εἶναι" 

ΑΒΙΒΘΙα ρθη νοὴ ἀγρίνουη πηἀ ΕἸ ΈΘΡη, 
αἴθ δυῦ ἃπάργθρη δερϑη ἴῃ [Ἰκοπί θη 
οἰηγ οκίθη ἀπὰ 510} ἴῃ 86] ϑῖα πλϊ 
ἄθη ἀρυίρθηῃ νϑγοϊηϊρίθῃ, 

27. τῆς γεφύρας --- ἄϊα ἅδον ἅδη 
Εαυγοία8 [ἀῃγνία. 

Δλέα --- εἷπ 8Δ]|ἰ6 Γ᾽ παιηθηί! ἢ ἴῃ 
Ανὐκδάϊθῃ νουργοϊίθίοῦ Βοίηδϑηθ ἀδΥ 
Αἴμθηθ, 83. Ῥυϑι]οῦ ρυΐθοῃ. ΜυιΠ0]. 1 
5...155. 

2Ω8.τὸν καπνὸν ὁρῶσαι---Ε!]. 

ἐπεὶ μέντοι ἔμενον 

ἀϊθ νο) ΑΘ 68|1805. ΟἿ Δι Βρ ΒρΓΟ 6 π6 
ΡΥΔὨ]θΡοὶ : ὅτι γυνὴ Λάκαινα καπνὸν 
οὐχ ἕωώρακε πολέμιον. ΡΙ]αίάτοὶ.. 
Αρο5, 8]. 

ὡς ---ἐσομένους--- Ἀοου5. 8050]. 
Εν ὦ 

29. ἔφασαν --- 5. σὰ ΠΠ, ὅ, 21, 
Πίθβθ ἄπββουβϑία Μάββϑγορσοὶ, αἴθ Ηβοίθπ 
2 ἄθη ΝΥ αἴϊϑη χιι γαΐβη, ουκιᾶγι 510} 
ἀδγαι5, ἀ485 αἀἷθ Ρογϊῦκοη ἀθη (6- 
ΠΟΥΒΔΠῚ νου θρονί μαίίθη, 5, 5. 20. 

28 

29. 
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μὲν οἱ ἐξ Ὀρχομενοῦ μισϑοφύροι, ἐβοήϑησαν δὲ τοῖς “ακεδαι- 
αονέοις Φλιάσιοί τε καὶ Κορίνϑιεοι καὶ ᾿Επιδαύριοι καὶ Πελλη- 
νεῖς καὶ ἄλλαι δέ τινες τῶν πόλεων, ἤδη καὶ τοὺς ἀπογεγραμ- 

80 μένους ἧττον ὠρρώδουν. ὡς δὲ προϊὸν τὸ στράτευμα ἐγένετο 
κατ᾽ ᾿Αμύκλας. ταύτῃ διέβαινον τὸν Εὐρώταν. καὶ οἱ μὲν Θη- 
βαῖοι, ὕπου στρατοπεδεύοιντο, εὐθὺς ὧν ἔκοπτον δένδρων κατ- 
ἔβαλλον πρὸ τῶν τάξεων ὡς ἐδύναντο πλεῖστα, καὶ οὕτως ἐφυ- 
λάττοντο᾽ οὗ δὲ ᾿ἀρκάδες τούτων τε οὐδὲν ἐποίουν, καταλιπόν- 
τὲς δὲ τὰ ὕπλα εἰς ἁρπαγὴν ἐπὶ τὰς οἰκίας ἐτρέποντο. ἐκ τούτου 
δὴ ἡμέρα τρίτῃ ἢ τετάρτῃ προῆλϑον οἵ. ἱππεῖς εἰς τὸν ἱππόδρο- 
μὸν εἰς Γαιαόχουν κατὰ τάξεις, οἵ τε Θηβαῖοι πάντες καὶ οἷ 
᾿Ηλεῖοι καὶ ὅσοι Φωκέων ἢ Θετταλῶν ἢ “οκρῶν ἱππεῖς παρῆσαν. 

δ1 οὗ δὲ τῶν “ακεδαιμονίων ἱππεῖς. μάλα ὀλίγοι φαινόμενοι, ἀντι- 
τεταγμένοι αὐτοῖς ἦσαν. ἐνέδραν δὲ ποιήσαντες ὁπλιτῶν τῶν 
νεωτέρων ὅσον τριακοσίων ἐν τῇ τῶν Τυνδαριδῶν, ἅμα οὗτοι 
μὲν ἐξέϑεον, οἱ δ᾽ ἱππεῖς ἤλαυνον οἵ δὲ πολέμιοι οὐκ ἐδέ- 
ἕαντο. ἀλλ᾽ ἐνέκλιναν. ἰδόντες δὲ ταῦτα πολλοὶ καὶ τῶν πεζῶν 

εἰς φυγὴν ὥρμησαν. ἐπεὶ μέντοι οἵ τε διώκοντες ἐπαύσαντο καὶ 
τὸ τῶν Θηβαίων στράτευμα ἔμενε, πάλιν δὴ κατεστρατοπεδεύ- 

85) σαντο. καὶ τὸ μὲν μὴ πρὸς τὴν πόλιν προσβαλεῖν ἂν ἔτι αὐτοὺς 
ἤδη τι ἐδόκει ϑαρραλεώτερον εἶναι" ἐκεῖϑεν μέντοι ἀπᾶραν τὸ 
στράτευμα ἐπορεύετο τὴν ἐφ᾽ Ἕλος καὶ Γύϑειον. καὶ τὰς 
μὲν ἀτειχίστους τῶν πόλεων ἐνεπίμπρασαν. Γυϑείῳ δὲ. ἔνϑα 
τὰ νεώρια τοῖς “ακεδαιμονίοις ἦν. καὶ προσέβαλλον τρεῖς ἡμέ- 
ρας. ἦσαν δέ τινες τῶν περιοίκων οἱ καὶ ἐπέϑεντο καὶ συνε- 
στρατεύοντο τοῖς μετὰ Θηβαίων. ι 

οὗ --μισϑοφόροι -- 5. κὶ 1. 
8. παίί6. αἰ8ὸ Δ ΌΒΙ[Δ05 ἀἴθ80. ΒΟΓ ἀπ ΡΥ 
Ὠλ} 0 ἢ 80}} ρανία Θ᾽ ΘΠ ΟΠ] ΠΊΘῈ ; 68 ΒΟΠΘΙΗΙ 

6, 418. ψ ἄν πὰ ἱπ νον Τσθιιο ἢἰο ι 
510} 6} Θ᾽" 686}. 

ἤμυναν τινὲς οἷηὸ 

αἰρο 1186 ἀθυβθ! 6 5. ΥἹ|, 
30. Δμύυκλαι --- εὔνᾶ εἴηθ ἊΝ» 

Μ ῖ16 ἀπίθυ!α}0 ϑρανία, 
τούτων τε -- καταλιπόντες 

δὲ -- αἰ ἄου θθροηηθηθῃ οΟραΪαιῖ- 
νθὴ υθιπἀμηρ ἰδὲ ἴῃ αἴθ δἀνουβαίίνο 
ἀθουρορᾶηρθη, Υρ]. 1,1, 81. Κγνορ. 
Πρ; 8, θά» γι “ἃ, 
Τ'αναὀχου - Βοίηδμηθ. 465 Ρὸ- 

ϑοίάοη, ἀουΐβοῖι [ᾧν ἃ8 ποι θυ 50}}16 

αἴρετε 

γαιήοχος. ΝΕ]. Ῥαιϑδη. ΠΠ|, 20, 2 
21, 8. Ζϊ1ι ουσάμζθη ἰδὲ δἷη ἃ] ] δι οἷ ἢ 
Ιοθα θυ ΒΟΡΥΙ: ἀν Πρ 6 Ονι. 

81. ἐν τῇ -- πη το!ν, οἰκίᾳ. Ῥαι- 
βδῃς ΠΡ ὃ. οἰχία. δὲ αὐτοῦ πε- 
ποίηται πλησίον" τὸ δὲ ἐξ ἀρχῆς 
φασὶν αὐτὴν οἰκῆσαι τοὺς Τυνδάρεω 
παῖδας" χρόνῳ δὲ ὕστερον ἐκτήσατο 
Φορμίων (Σ Σπαρτιάτης. 

82, ϑαρραλεώτερον -- π! δ τ 
ΜιυιΠπ ον ΘΚ η ἃ; νυῦῖδ ἢ ἀθπὶ Αἰι85- 

ἄνα ἐν τῷ ϑαρραλέῳ εἶναι, ΤΊ. 
ΗΠ, 61, 

Ἕλος υπὰ Γ ύϑ'ειον --- πὶ ἰαἴκο- 
πἰβοι θη. ΜΙ, 

τινὲς τῶν περιοίκων --τνρί. 
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᾿Ακούοντες δὲ ταῦτα οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐν φροντίδι ἦσαν ὅ,τι 33 
χρὴ ποιεῖν περὶ “ακεδαιμονίων , καὶ ἐκκλησίαν ἐποίησαν κατὰ 
δόγμα βουληὴς. ἔτυχον δὲ παρόντες πρέσβεις “ακεδαιμονίων τὲ 

καὶ τῶν ἔτι ὑπολοίπων συμμάχων αὐτοῖς. ὅϑεν δὴ οἵ “ακεδαι- 
μόνιοι ρακος καὶ Φκυλλος. καὶ Φαραξ καὶ ᾿Ετυμοκλῆς καὶ 

Ὀλονϑεὺς σχεδὸν πάντες παραπλήσια ἔλεγον. ἀνεμίμνησκόν τε 
γὰρ τοὺς ᾿4ϑηναίους ὡς ἀεί ποτὲ ἀλλήλοις ἐν τοῖς μεγίστοις 
καιροῖς παρίσταντο ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς αὐτοί τε γὰρ ἔφασαν τοὺς τυ- 
ράννους συνεκβαλεῖν ᾿“ϑήνηϑεν, καὶ ᾿4ϑηναίους, ὅτε αὐτοὶ 
ἐπολιορκοῦντο ὑπὸ Μεσσηνίων. προϑύμως βοηϑεῖν. ἔλεγον δὲ 81 
καὶ ὅσ᾽ ἀγαϑὰ εἴη, ὅτε κοινῇ ἀμφότεροι ἔπραττον, ὑπομιμνή- 
σκοντὲς μὲν ὡς τὸν βάρβαρον κοινῇ ἀπεμαχέσαντο, ἀναμιμνή- 
σχοντὲς δὲ ὡς ᾿4ϑηναῖοί τε ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἡρέϑησαν ἡἣγε- 
μόνες τοῦ ναυτικοῦ καὶ τῶν κοινῶν χρημάτων φύλακες, τῶν 

“ακεδαιμονίων ταῦτα συμβουλομένων,, αὐτοί τε κατὰ γὴν ὁμο- 

λογουμένως ὑφ᾽ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνες προκριϑ'είη- 
ὄρμῃ συμβουλομένων αὖ ταῦτα τῶν ᾿᾿ϑηναίων. εἷς δὲ αὐτῶν 80 

καὶ ὧδέ πως εἶπεν. Ἐὰν δὲ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες, ὁμο- 

νοήσωμεν, νῦν ἐλπὶς τὸ πάλαι λεγόμενον δεκατευϑῆναι Θη- 

βαίους. οἵ μέντοι ᾿4ϑηναῖοι οὐ πάνυ ἐδέξαντο, ἀλλὰ ϑροῦς τις" 
τοιοῦτος διῆλθεν ὡς νῦν ταῦτα λέγοιεν. ὅτε δὲ εὖ ἔπραττον. 

ἐπέκειντο ἡμῖν. μέγιστον δὲ τῶν λεχϑέντων παρὰ “ακεδαιμο- 
νίων ἐδόκει εἶναι ὅτι ἡνίκα κατεπολέμησαν αὐτοὺς, Θηβαίων 
βουλομένων ἀναστάτους ποιῆσαι τὰς ᾿άϑήνας, σφίσιν ἐμποδὼν 

8 20 υῃηᾷ αΪ16 νγ0}}} οἰνγδβ ἀθου το ρθθη 6. Ζιβι "πη πηπη 6. (ον ΘραυίΔ ΠῚ. ἰδί δηάθν- 
ΑΠΒΆΡ6 ΜΠ 2. 2, σφαλέντων δ᾽ αὐὖ- νγοἰεῖρ᾽ πο 8. θοκαηηί, Υ8]. ΤΙμπικγά. 
τῶν ἐν τῇ ἐν ᾿Δεύκτροις μάχῃ, καὶ 1, θὅ. 
ἀποστάντων μὲν πολλῶν περιοίκων, προλριϑ'εέησαν -- Δ)ἄπρὶο 0 
ἀποστάντων δὲ πάντων τῶν εἶ- ὡς, νυ νοηἀ ἴῃ οὐβίθη αἸ1ο 46 ἀον [ἢ- 

λώτων. ἀἸϊοαίν βίδηα. 
88. ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς-- ΖΝ Ζ6η, 9. δεκατευϑῆναι --- 5. χὰ 
σον μη Ποῦ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ. ΡΜΕὶ. Υ, ὃ, 20. 
2, 86; Κγτορ. Ν, ὅ, 8, ὅτε --- ἡμῖν --- Ὁοθουβαηρ; 8115 
 ὐδῶς πὸ ἀπο ὡς --ὀ ἃἴ6 Ῥεοῖβι-ὀ ἋοΥ τγρλο τι Ηράθ ἴῃ αἷ6 ἀἰϊτγοοίρ. 

βίγαί θη. 5. Περοαοί. Ν, 604, ὙΙΣ Ὁ 
ἐπολιορκοῦντο --- 5. ζὰ ΙΝ, ἢ, πε ἐς - (16 Αἰπθηου, 16 5ὅ801}16 

1. Εβ ᾿ἰϑί ἀδὺ ἀγί((6. τηθββθηΐβοῃθ Κυϊθρ 56 ]08ὶ 5. 1], 2, 190 ἢ, 
Βοηηθῖηι. 5, Τηυκγά, 1, 102. σιφιώσιαν εἰ: βίαιι αὐτοῖς Πηαεοὶ 516} 

84. τῶν κοινῶν χρημάτω ν --- ἴῃ 66. δί]βομθη Ργοβᾶ ψῸ}] Ὠ]οί 16] οί, 
ἅδον Βιυηάοβίκαββθ, αἴθ ζιθυϑίὶ ἴῃ Π6]08, ΘΏΠ 68. 510). πίοῃϊ γροχὶν δῇ οἰή 
ἀδπη ἴῃ Αἰμθη ψγ8Γ. Νομηθη μδζίοθί, 485 ἀθηὶ (οαδηΐθη 
συμβουλομένων --- νοῦ ἀΐδβθὺ 80} 8ἃ]8 ϑιθ)θοι ἀθ5 ϑαίχζυβ βϑθηίΐ 

ΧΕΝΟΡΗ. ΗΙΒΤ. 68. 11. ἥ 
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, - ὰ 4 ΄, ς ; νυν ὦ τ. 

830 γένοιντο. ὁ δὲ πλεῖστος ἣν λόγος ὡς κατὰ τοὺς ὄρχους βοηϑεῖν 

δέοι οὐ γὰρ ἀδικησάντων σφῶν ἐπιστρατεύοιεν οἱ ̓ ρκάδες 
καὶ οἵ μετ᾽ αὐτῶν τοῖς “ακεδαιμονίοις. ἀλλὰ βοηϑησάντων τοῖς 
Τεγεάταις, ὅτι οἵ Μαντινεῖς παρὰ τοὺς ὄρκους ἐπεστράτευσαν 
αὐτοῖς. διέϑει οὖν καὶ κατὰ τούτους τοὺς λόγους ϑόρυβος ἐν 

- 2 πὰς Ὅν ν , ν ἣ 
τῇ ἐκκλησία οἱ μὲν γὰρ δικαίως τους Μαντινέας ἔφασαν βοη- 

ϑῆσαι τοῖς περὶ Πρόξενον ἀποϑανοῦσιν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Στά- 
σιππον. οἵ δὲ ἀδικεῖν, ὅτι ὅπλα ἐπήνεγκαν Τεγεᾶταις. 

΄ Ἁ ’ ς 2 2᾽ϑνΝ»ν δὲ » 2 , 

“Τουτων δὲ διοριζομένων ὑπ΄ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας, ἀνέστη 
΄ 5 ΄ -»" 5 

Κλειτέλης Κορίνϑιος καὶ εἶπε τάδε. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν, ὦ ἄνδρες 
» , 3 ’ “᾽ “ -. . ᾿4ϑηναῖοι, ἴσως ἀντιλέγεται, τίνες ἦσαν οἱ ἄρξαντες ἀδικεῖν 

ἡμῶν δὲ, ἐπεὶ εἰρήνη ἐγένετο, ἔχει τις κατηγορῆσαι ἢ ὡς ἐπὶ 
πόλιν τινὰ ἐστρατεύσαμεν ἢ ὡς χρήματά τινων ἐλάβομεν ἢ ὡς 

- 2 , 3 ΄ 2 9. δ΄ δ Ἰὰὰ - εἾ ΄ 

γὴν ἀλλοτρίαν ἐδηωσαμεν; ἀλλ᾽ ὁμῶς οἵ Θηβαῖοι εἰς τὴν χῶραν 

ἡμῶν ἐλϑόντες καὶ δένδρα ἐκκεκόφασι καὶ οἰκίας κατακεκαύκασι 
καὶ χρήματα καὶ πρόβατα διηρπάκασι. πῶς οὐν, ἐὰν μὴ βοη- 
ϑῆτε οὕτω περιφανῶς ἡμῖν ἀδικουμένοις, οὐ παρὰ τοὺς ὅρκους 

- Ω 2 ἰχὴ » 
ποιήσετε; καὶ ταῦτα ὧν αὐτοὶ ἐπεμελήϑητε ὅρκων ὕπως πᾶσιν 
ὑμῖν πάντες ἡμεῖς ὀμόσαιμεν; ἐνταῦϑα μέντοι οἱ ᾿4ϑηναῖοι 
- " ς -» ἢ , ΄ - " 
ἐπεϑορύβησαν ὡς ὀρϑῶς τὲ καὶ δίκαια εἰρηκότος τοῦ Κλειτέ- 

88 λους. ἐπὶ δὲ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς Φλιάσιος καὶ εἶπεν" Ὅτι 
Χ 5» 2 “ ᾽ ᾿ , ΄ 

μὲν. ὦ ἄνδρες Α4ϑηναῖοι, εἰ ἐκποδὼν γένοιντο “ακεδαιμονιοι, 
ἐπὶ πρώτους ἂν ὑμᾶς στρατεύσαιεν οἵ Θηβαῖοι, πᾶσιν οἶμαι 
τοῦτο δῆλον εἶναι" τῶν γὰρ ἄλλων μόνους ἂν ὑμᾶς οἴονται ἐμ- 

97 

Καπῃ. ΚΕ]. 1, 7, ὅ. Αμπᾶρ. ΚΝ, 4, 88... τοῖς περὶ Πρόξενον -- 5. 
θὰ Ὠΐου οἷηθ 50[|0η6 ἀδθαδηκθηνουθὶη- 8. 6 ἢ, 
ἀππηρ᾽ πἰομί σαὶ πῦρ] ἢ ἰδ, μὰ θοῦ 87. εὐρως, τὰ ο ἕται --- δὶ βιγϑῖ- 
σφεῖς νογροβοῃίαρδη. 

96. ὁπλεῖστος ἣν λόγος ---ἃτὴὰ 
μὴ οἰϑίθη ψατὰθ ἀὰ8 μούνου θ᾿ ο- 
"61. π8 ΠΉ]10}} νοὴ ἄθὴ Παρ ἃ ΠΟ ἢ Θ.Ὴ, 
απ αἴθ ἀπ} σφῶν σὰ ὈοΖίθθη ἰϑύ, 

ῃ “ 

κατὰ τοὺς σρκοῦς -- 5. 8, 18. 

οὐ γὰρ -- πε προ γουα 
85. Ζὰ 11], 2, 28: αἴθ βὅδοῃβα 8. 8 10. 

διέϑει --τ 6 5 γουθιοϊί οί 8160}, 
16 ἃ 80. διήλϑεν. γ61]. Θεοοι. 20, 
ὃ. οὐδ᾽ ἂν ἀκούσαις λόγου. οὕτω 
διαϑέοντος. Κγτορ. ὟἹ, 2, 8. ἤσϑετο 
ὃ Κῦρος φόβον διαϑέοντα ἐν τῇ 
στρατιᾷ. 

ιἴ6. ὙΕΙ, ΠῚ, 2, 90. “ασιῶνα τὸν 
ὑπ᾿ ἀρκάδων ἀντιλεγόμενον. 
ὀρϑῶς τε καὶ δέκαια --- οἷηθ 

γϑνθι μὰ; νῸ Αα]θοιῖν πη Αἄνονὺ 
ἀσγοι καὶ διοὶ ΠΠ, ϑ, 17. ἀποϑνη- 
σκόντων πολλῶν καὶ ᾿ἀδίκωρ: ΝΗ, 1: 
9. ἐκεῖνοι κατὰ γῆν πλεῖστοι καὶ 
τάχιστ᾽ ἂν ἐξέλϑοιεν. ΚυρορΡ. ΙΥ̓, 2, 
1ὅ. εὔζωνοί τε καὶ ταχὺ ἐπορεύοντο, 
Υ, 8, 24. προϑυμότερον καὶ πλείους 
χαὶ Καδούσιοι συνεστρατεύοντο. 

98, Μδὴη νϑυρ]θίοῆθ τὶ ἀΐθβον Βθάθ 
αἴ ἴῃ αἰ δἰομθπι, ΒΙηη 6. γΟη] Κϑ'γυακιιβα- 
πον Ἠουπηοκναίο. ἴῃ Καιηαυϊῆα ΘΠ 8 - 
ἴθπη6 ἤρθάθ "εὶ Τιυκγά, ΥἹ, 76θ---80, 
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ποδὼν γενέσϑαι τοῦ ἄρξαι αὐτοὺς τῶν Ἑλλήνων. εἰ δὲ οὕτως 89 

ἔχει, ἐγὼ μὲν οὐδὲν μᾶλλον “ακεδαιμονίοις ἂν ὑμᾶς ἡγοῦμαι 
στρατεύσαντας βοηϑῆσαι ἢ καὶ ὑμῖν αὐτοῖς. τὸ γὰρ δυσμενεῖς 
ὄντας ὑμῖν Θηβαίους καὶ ὁμόρους οἰκοῦντας ἡγεμόνας γενέσϑαι 
τῶν Ἑλλήνων πολὺ οἶμαι χαλεπώτερον ἂν ὑμῖν φανῆναι ἢ ὑπότε 
πόρρω τοὺς ἀντιπάλους εἴχετε. συμφορώτερόν γε μεντὰν ὑμῖν 
αὐτοῖς βοηϑήσαιτε ἐν ᾧ ἔτι εἰσὶν οἱ συμμαχοῖεν ἂν ἢ εἰ ἀπολο- 

μένων αὐτῶν μόνοι ἀναγκάξζοισϑε διαμάχεσϑαι πρὸς τοὺς Θη- 
βαίους. εἰ δέ τινες φοβοῦνται μὴ ἐὰν νῦν ἀναφύγωσιν οἵ 4α- 40 
κεδαιμόνιοι, ἔτι ποτὲ πράγματα παρέχωσιν ὑμῖν, ἐνθυμήϑητε 
ὅτι οὐχ οὺς ἂν εὖ ἀλλ᾽ οὗς ἂν κακῶς τις ποιῇ φοβεῖσϑαι δεῖ μὴ 

ποτὲ μέγα δυνασϑώσιν. ἐνθυμεῖσθαι δὲ καὶ τάδε χρὴ , ὅτι κτᾶ- 
σϑαν μέν τι ἀγαϑὸν καὶ ἰδιώταις καὶ πόλεσι προσήκει; ὅταν 

ἐρρωμενέστατοι ὦσιν, ἵνα ἔχωσιν, ἐάν ποτ᾽ ἀδύνατοι γένωνται. 
ἐπικουρίαν τῶν προπεπονημένων. ὑμῖν δὲ νῦν ἐκ ϑεῶν τινος 41 
καιρὸς παραγεγένηται, ἐὰν δεομένοις βοηϑήσητε “ακεδαιμο- 

νίοις, κτήσασϑαι τούτους εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον φίλους ἀπρο- 
φασίστους. καὶ γὰρ δὴ οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων μοι δοκοῦσι μαρτύρων 
νῦν ἂν εὖ παϑεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν" ἀλλ᾽ εἴσονται μὲν ταῦτα ϑεοὶ οἵ 
πάντα ὁρῶντες καὶ νῦν καὶ εἰς ἀεὶ, συνεπίστανται δὲ τὰ γιγνό- 
μενα οἵ τε σύμμαχοι καὶ οἵ πολέμιοι, πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἅπαν- 
τες “Ἤλληνές τε καὶ βάρβαροι᾽ οὐδενὶ γὰρ τούτων ἀμελές. ὥστε 42 
εἰ κακοὶ φανείησαν περὶ ὑμᾶς, τίς ἂν ποτὲ ἔτι πρόϑυμος εἰς 

αὐτοὺς γένοιτο; ἐλπίζειν δὲ χρὴ ὡς ἀνδρὰς ἀγαϑοὺς μᾶλλον ἢ 
καχοὺς αὐτοὺς γενήσεσϑαι᾽ εἰ γάρ τινὲς ἄλλοι, καὶ οὗτοι δο- 

κοῦσι διατετελεκέναι ἐπαίνου μὲν ὀρεγόμενοι, αἰσχρῶν δὲ ἔρ. 
γῶν ἀπεχόμενοι. πρὸς δὲ τούτοις ἐνθυμήϑητε καὶ τάδε. εἴ ποτε 48. 

89. ὁπότε --- εἴχετε --- ῬΙοβ6 
δα ἰϑί ρᾶγδ}16 1 τὶν ἀθπὰ Ιηἢηϊν τὸ 
γενέσϑαι ΒΡ] οί σὰ χαλεπώτερον φα- 
ψῆναι. δ ΕΙ. 5 46. 

40. ἀναφύγωσι --- 5. 
ὃ, ὅ0. 
ἐνθυμήθητε --- ΘΥΒ6Ι06 Δ ΘΟΠ56Ι 

ἀον Ῥϑύβοῃ Αηδ). ΠΙ, 2, 18 εἰ δὲ τις 
αὖ ὑμῶν ἀϑυμεὶ --- ᾿ἐνθυμήϑητε. 
ΥΞ!. Κγγορ. Τ᾿, 2, 24, ὑμῶν δὲ οἵ 
μὲν ἄρχοντες ᾿- ἐλαύνετε. 87. εἴ τι- 
γνες ὑμῶν τὰ κακὰ μισεῖτε ΝΙ, 2, 2. 
τρεῖς δέ μοι ἐλϑόντες ὑμῶν --- ἀπαγ.- 
γείλατε. 

χὰ 1, 

ἐπικουρίαν τῶν προπδϑπο- 
νημένων .--οἴῃ 6 Πη1θ γι Ζα1 ρ 

8 ἀθιη, ἷἂβ 516 χά Ποὺ ἀπτοἢ 
τ 6 Απβίτοπραηρ δη οΥοῦθ 6 ἢ 
Βαθ θη. 

41. ἐκ ϑεῶν τινος ----γνρὶ. Ζι Υ͂, 
4, θ0. ) 

ἐπ᾽ ὀλίγων --- μαρτυρῶν -- 
γΟΥ ψοηΐροη Ζοαδσθη, ἃ, ἢ. ἰῃ- 
ἀ6πὶ νγθηῃΐθ:6 Ζθαρ θη γον μᾶπάθῃ βίηὰ, 

ἀμ ελ ἐς --- τοῖϊ ραββίνϑῃ. δ΄ πη: τ τὰ 
νᾶ Δ 80 ἢ πΙ οἰ ί Κὐτητη τί. 

42. ὡς---γενήσεσϑιαι---ὡς νγἷδ 
δα ὅτι Ὀοίμῃ ΤηΠηϊν. 5. χὰ 11, 2, 2. 

7 ὁ 
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πάλιν ἔλϑοι τῇ Ἑλλάδι κίνδυνος ὑπὸ βαρβάφων, τίσιν ἂν μᾶλ- 
λον πιστεύσαιτε ἢ “ακεδαιμονίοις: τίνας δ᾽ ἂν παραστάτας 

ἥδιον τούτων ποιήσαισϑε, ὧν γε καὶ οἵ ταχϑέντες ἐν Θερμο- 

πύλαις ἅπαντες εἵλοντο μαχόμενοι ἀποϑανεῖν μᾶλλον ἢ ξῶντες 

ἐπεισφέρεσθϑαι τὸν βάρβαρον τῇ Ἑλλάδι; πῶς οὖν οὐ δίκαιον 

ὧν τὲ ἕνεκα ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαϑοὶ μεϑ'᾽ ὑμῶν καὶ ὧν ἐλπὶς 

καὶ αὖϑις γενέσϑαι πᾶσαν προϑυμίαν εἰς αὐτοὺς καὶ ὑ ὑμᾶς καὶ 

44 ἡμᾶς παρέχεσϑαι ; ἄξιον δὲ καὶ τῶν παρόντων συμμάχων αὐτοῖς 
ἕνεκα προϑυμίαν ἐνδείξασϑαι. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οἵπερ τούτοις 
πιστοὶ διαμένουσιν ἐν ταῖς συμφοραῖς. οὗτοι καὶ ὑμῖν αἰσχύ- 
νοιντ᾽ ἂν μὴ ἀποδιδόντες χάριτας. εἰ δὲ μικραὶ δοκοῦμεν πό- 
λεις εἶναι αἷ τοῦ κινδύνου μετέχειν αὐτοῖς ἐθϑέλουσαι, ἐνθυ- 
μήϑητε ὅτι ἐὰν ἡ ὑμετέρα πόλις προσγένηται, οὐκέτι μικραὶ 

40 πόλεις ἐσόμεϑα αἵ βοηϑοῦσαι αὐτοῖς. ἐγὼ δὲ, ὦ ἄνδρες ᾿ά4ϑη- 
ναῖοι, πρόσϑεν μὲν ἀκούων ἐξήλουν τήνδε τὴν πόλιν ὅτι πάν- 
τας καὶ τοὺς ἀδικουμένους καὶ τοὺς φοβουμένους ἐνθάδε κατα- 
φεύγοντας ἐπικουρίας ἤκουον τυγχάνειν" νῦν δ᾽ οὐκέτ᾽ ἀκούω, 
ἀλλ᾽ αὐτὸς ἤδη παρὼν ὁρῶ “ακεδαιμονίους τε τοὺς ὀνομαστο- 
τάτους καὶ μετ᾽ αὐτῶν τοὺς πιστοτάτους φίλους αὐτῶν πρὸς 

40 ὑμᾶς τε ἥκοντας καὶ δεομένους αὖ ὑμῶν ἐπικουρῆσαι. ὁρῶ δὲ 
καὶ Θηβαίους, οὗ τότε οὐκ ἔπεισαν “ακεδαιμονίους ἐξανδραπο- 
δίσασϑαι ὑμᾶς, νῦν δεομένους ὑμῶν περιιδεῖν ἀπολομένους 
τοὺς σώσαντας ὑμᾶς. τῶν μὲν οὖν ὑμετέρων προγόνων καλὸν 
λέγεται, ὅτε τοὺς ᾿“ργείων τελευτήσαντας ἐπὶ τῇ Καδμείᾳ οὐκ 

48. ὑπὸ βαρβάρων --- ἀἰε Ρυᾶ- 
Ροβιἴοη. τνοβθὴ 68. ραββίνθη Β΄ )65 
νοη ἔλϑοι --- γένοιτο. Νρ]. Ῥδηιοϑ1}}. 
866. ΤΙΠΊΟ.}}. 90 οὐδεὶς κίνδυνος 
ὑπ᾽ ᾿ϑηναίων ην. 
ξῶντες ἐπεισφέρεσϑαι 

νἷθ. 68. ἀ16 ΤΉΘΡΔΠΘΥ β ίΠδη. 
ὧν δ: παρέχεσϑαι -- σοὺ. 

πῶς οὖν οὐ δίκαιον ( (ἐστὶ), καὶ ὑμᾶς 
καὶ ἡμᾶς παρέχεσϑαι πᾶσαν μὴ ευρμᾷ 
μίαν εἰς αὐτοὺς, ὧν ἕνεκα (ἃ. ἢ 
τούτων ἕνεκα, ὅτι) ἐγένοντο ἄνδρες 
ἀγαϑοὶ καὶ ὧν (ἕνεκα) ἐλπὶς (ἐστὶ) 
καὶ αὖϑις γενέσἁδραι (αὐτοὺς ἄνδρας 

ἀγαϑούς). 
44. μὴ ἀποδιδόντες τ εἰ μὴ 

ἀπιδιδῖεν, “ἰο αἰσχύνεσϑαι 5οηδί 
8Δοἷ. οοηδβίγαϊονι νυν, Αγ ἴον δι ἢ 

Κγνορ. 1Π, 2, 10. ἃς ἡμεῖς γε αἱ- 
σχυνοίμεϑ'᾽ ἄν σοι μὴ ἀποδιδόντες. 

48. ὅτι -- ἤκουον - υϑροιϊονῖ 
4ἃ5 Ῥδυοῖρ ἀκούων, ΔΡΘΙΟΠ68 ἀ68 ἀε- 
θοηβαίζοβ Ζζὶ παρὼν ὁρῶ πδρθὴ νου- 
ΔΉ ΡΘΒ(6}} 0 ἰδί. 

40. τύτε --- νοη οἶποὺ 418 θδκδαηηΐ 
Βοδβοιζίθῃ Ζεὶϊ ὃ 47;1, 4, 14: ΠΙ, 2, 
80. Κυνορ. ὟΙΙ, 8, 8. 
καλὸν λέγεται οτὲ --Ἕ αἴθ 

Τα ψὶνὰ υὐη!] οι ροοηδπηί 
(ν ον [6 {πδί6}), 818... Π6ὺ 5.2 
μϊν ὅτε ἰδὲ βιθ]θοὶ σὰ λέγεται, Υρ]. 
5. 99. 

ὅτε ---γενέσϑαι --- ΝΑῸΝ ἀθπηὶ 
Πρ] ἀοἸΠΙοἤθὴ ΑρΥ 6 ἀὁν βίθθθῃ Η6]- 
ἄοῃ δυῇ ΤΊΘθθη., ἡγ ΙοΠθν ἀπ θυ ἢ - 
6 νου θη. ννᾶν, τῆι ἀθηι ΡΟΪΥΠΘΙΚ68, 
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εἴασαν ἀτάφους γενέσϑαι" ὑμῖν δὲ πολὺ κάλλιον ἂν γένοιτο, εἰ 
τοὺς ἔτι ξώντας “ακεδαιμονίων μήτε ὑβρισϑῆναι μήτε ἀπολέ- 

σϑαι ἐάσαιτε. καλοῦ γὲ μὴν κἀκείνου ὄντος, ὅτε σχόντες τὴν 41 
Εὐρυσϑέως ὕβριν διεσώσατε τοὺς Ἡρακλέους παῖδας, πῶς οὐκ 
ἐχείνου τόδε κάλλιον, εἰ μὴ μόνον τοὺς ἀρχηγέτας, ἀλλὰ καὶ 
ὅλην τὴν πόλιν περισώσαιτε; πάντων δὲ κάλλιστον, εἰ ψήφῳ 
ἀκινδύνῳ σωσάντων ὑμᾶς τότε τῶν “ακεδαιμονίων, νῦν ὑμεῖς 
σὺν ὕπλοις τε καὶ διὰ κινδύνων ἐπικουρήσετε αὐτοῖς. ὑπότε 48 

δὲ χαὶ ἡμεῖς ἀγαλλόμεϑα οὗ συναγορεύοντες βοηϑῆσαι ἀνδράσιν 

ἀγαϑοῖς » ἥπου ὑμῖν γε τοῖς ἔργῳ δυναμένοις βοηϑῆσαι γενναῖα 
ἂν ταῦτα φανείη, εἰ πολλάκις καὶ φίλοι καὶ πολέμιοι γενόμενοι 

Δακεδαιμονίοις μὴ ὧν ἐβλάβητε μᾶλλον ἢ ὧν εὖ ἐπάϑετε μνη- 
σϑείητε καὶ χάριν ἀποδοίητε αὐτοῖς μὴ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν μό- 
γον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πάσης τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ἄνδρες ἀγαϑοὶ 
ὑπὲρ αὐτῆς ἐγένοντο. 

Μετὰ ταῦτα ἐβουλεύοντο οἱ ᾿4ϑηναῖοι, καὶ τῶν μὲν ἀντι- 49 

λεγόντων οὐκ ἠνείχοντο ἀκούοντες, ἐψηφίσαντο δὲ βοηϑεῖν 

πανδημεὶ, καὶ Ἰφικράτην στρατηγὸν εἵλοντο. ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὰ 
ἐγένετο καὶ παρήγγειλεν ἐν ᾿“καδημείᾳ δειπνοποιεῖσθαι, πολ- 
λοὺς ἔφασαν προτέρους αὐτοῦ Ἰφικράτους ἐξελθεῖν. ἐκ δὲ τού- 

του ἡγεῖτο μὲν ὁ Ἰφικράτης, οἱ δ᾽ ἠκολούϑουν, νομίζοντες ἐπὶ 
καλόν τι ἔργον ἡγήσεσϑαι. ἐπεὶ δὲ ἀφικόμενος εἰς Κόρινϑον 
διέτριβέ τινας ἡμέρας, εὐϑὺς μὲν ἐπὶ ταύτῃ τῇ διατριβῇ πρῶ- 
τον ἔψεγον αὐτόν᾽ ὡς δ᾽ ἐξήγαγέ ποτε, προϑύμως μὲν ἠκολού- 
ϑουν ὅποι ἡγοῖτο, προϑύμως δ᾽, εἰ πρὸς τεῖχος προσάγοι, προῦ- 
ἔβαλλον. τῶν δ᾽ ἐν τῇ “ακεδαίμονι πολεμίων ᾿ρκάδες μὲν καὶ ὅ0 

ἄθπη ϑομπθ 465 Οβαΐρυβ, ἀἷθ Ηο- 
Βοῃῖ Ζι νϑυβοῃαῆθη, 501} 6 αἰ ΑἰΠ6- 
ποῦ ἃυῇ Βιίίθη 465 Κῦηϊρβ Δαἀγαᾶβίοβ 
γοη Ατροβ οἷη ἤβον ρϑρϑη ΤΠΘθ θη ρ6- 
Β0ῃ 1 οκὶ ἀπα ἀδάσγοι 416 ΤΠΘΡΔηοΥ ρ6- 
ΖΜ α Πρ 6 ΠᾶΌΘπ, αἴθ Βαβίαίναπο ἀθὺ 
(οἴ! ! ποθὴ σὰ δυααρθη. 

41. σχόντες -- ἘΪΉ 410 {ππ6η 4, 
δῖος ϑόπηθ 465 Ἐρθγακιοβ, νοπὶ Εὔγγ- 
βίῃθιϑ ἃ5 ἀθη ῬΘΙΟΡΟΠη65 νοτίγὶθ- 
θ6η πηά γου[ο]ρί, [ἀπά θη οὶ ἀθῃ ΑἰΠ6- 
ποτ Αὐΐπαῆτηο πἀπᾶ {πᾶϊ!ρ6 ΗΠ 6, 80 
4458 Ἐπαγυβίπθιιβ ἴῃ οἰπϑὺ ΒΟ] Διὶ θ6- 
βίθσί, 810}: Ζαν οἰ 66 τηϊιδϑίθ. ὈΪο- 
ἀνε Υ} 57. 

ἀρχηγέτας --- 4ἃ ϊ6 ΗδΥΔΚΙΙάΘῃ 
αἴ. Θιδπηπη!θγοθη ἀ6ν Θρδυίδπου βἰπα, 

48. ὁπότε --- σὶο δἔίεον. οαυ58]; 48 
ΔΌΘΡ Β0ΠΟη ΨΥ ῚῚ πη5 ΥὐὔηΊθη. 

490. ἀντιλεγόντων --- οὐνἅπηϊ 
νυν νοη αἴθβθη ἤδν ΠΙσΠίον ΧϑηοΚΙοἱ- 
465, ψἄμνγοηά ἀογ Ἠδάπου Κα! βίγαίοϑ 
Πιααρίβδοῃ 10} αἴθ Αππδ πιο 465 Βι[ηἀ- 
Πἶ5565 θθνίγκία (Πδπηιοβϑι ἢ.) ρορθη 
Νοδοῖὰ 27. 
Ἰφικράτην -- ἄδΥ 5861} βϑίπου 

Δαν ΟΚθ γα ἀπρ’ νὸὰ Κογκυγα (4, 1) 
Οἤπθ δ θη. } 1065 ἀτηΐ ἴῃ Αἰπθπ 16 ί68. 
“καδημείᾳ - 5. Π,.2, 8. 
ποτέ -- ἐπα 16 ἢ. 
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᾿Αργεῖοι καὶ Ἠλεῖοι πολλοὶ ἀπεληλύϑεσαν. ἅτε ὅμοροι οἰκοῦν - 
᾽ δ ς 

τες, οἱ μὲν ἄγοντες οἵ δὲ φέροντες ὅ.τε ἡρπάκεσαν. οἱ δὲ Θη- 
Ρ κ .»"» ᾿ ᾿ " ν "" 2 ’ 2 ΄ 

βαῖοι καὶ οἱ ἄλλοι τὰ μὲν καὶ διὰ τοῦτο ἀπιέναι ἐβούλοντο ἐκ 
τῆς χώρας, ὅτι ἑώρων ἐλάττονα τὴν στρατιὰν καϑ᾽ ἡμέραν 

κ 35 
γιγνομένην, τὰ δὲ, ὅτι σπανιώτερα τὰ ἐπιτήδεια ἦν τὰ μὲν 

᾿ 9 , , Α ͵ Ἁ δ , Ἁ , 

γὰρ ἀνήλωτο, τὰ δὲ διήρπαστο. τὰ δὲ ἐξεκέχυτο, τὰ δὲ κατεκέ- 
" Ὧ ὡς 

καυτο᾽ πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ χειμὼν ἣν, ὥστ᾽ ἤδη πάντες ἀπιέναι 
1 ἐβούλ ἧς δ᾽ ἐκεῖνοι ἀπεχῶ ἐκ τῆς “ακεδαί ὕ 1 ἐβούλοντο. ὡς δ᾽ ἐκεῖνοι ἀπεχώρουν ἐκ τῆς “ακεδαίμονος, οὕτω 

" 4 Χ 2 ,͵ 3 -" -»" 

δὴ καὶ ὁ Ἰφικράτης τοὺς ᾿ϑηναίους ἀπῆγεν ἐκ τῆς ᾿ἀρκαδίέας 
ἘΥ̓ » » ᾿ ’, 

εἰς Κόρινϑον. εἰ μὲν οὐν ἄλλο τι καλῶς ἐστρατήγησεν, οὐ 
ΡΨ , κι » ΄ ’ ς 

ψέγω" ἐκεῖνα μέντοι ἃ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνω ἔπραξε, πάντα εὑ- 
, ’ Χ }] ΄ -" 

οίσκω τὰ μὲν μάτην, τὰ δὲ καὶ ἀσυμφόρως πεπραγμένα αὐτῷ. 
ἐπιχειρήσας μὲν γὰρ φυλάττειν ἐπὶ τῷ Ὀνείῳ, ὅπως μὴ δύναιντο 
οἵ Βοιωτοὶ ἀπελϑεῖν οἴκαδε, παρέλιπεν ἀφύλακτον τὴν καλλέ- 

ὅ στην παρὰ Κεγχρείας πάροδον. μαϑεῖν δὲ βουλόμενος εἰ παρε- 
΄ - δ Ὧ δ Φλᾳ " Α , 

ληλυϑόοτες εἰεν οὗ Θηβαῖοι τὸ Ὅνειον ἔπεμψε σκοποῦυς τοῦς τὲ 
᾽ Ν ἌουΣ , δ ἰώ 
᾿ϑηναίων ἱππέας καὶ τοὺς Κορινϑίων ἀπαντας. καίτοι ἰδεῖν 

ω ,ὕ “Ὁ -»"ὝἪ 

μὲν οὐδὲν ἧττον ὀλίγοι τῶν πολλῶν ἱκανοί" εἰ δὲ δέοι ἀποχω- 
κα Ἢ , , Ἃ ἷν -»-ὅ ὌΝ ρεῖν, πολὺ ῥᾷον τοῖς ὀλίγοις ἢ τοῖς πολλοῖς καὶ ὁδοῦ εὐπόρου 

ἰν 3 -»" 

τυχεῖν καὶ καϑ᾽ ἡσυχίαν ἀποχωρῆσαι᾽ τὸ δὲ πολλούς τε προῦσ- 

ἄγειν καὶ ἥττονας τῶν ἐναντίων πῶς οὐ πολλὴ ἀφροσύνη; καὶ 
γὰρ δὴ ἅτε ἐπὶ πολὺ παραταξάμενοι χωρίον οἵ ἱππεῖς διὰ τὸ 

5 2 2 “ »" » 
πολλοὶ εἶναι, ἐπεὶ ἔδει ἀποχωρεῖν, πολλῶν καὶ χαλεπῶν χω- 

, 7, Ρ 3 ", 3 Ἅ 

ρέων ἐπελάβοντο" ὥστε οὐκ ἔλαττον ἀπώλοντο εἴκοσιν ἱππέων. 
καὶ τότε μὲν οὗ Θηβαῖοι ὅπως ἐβούλοντο ἀπῆλϑον. 

50. ἄγοντες --- γοη ἄογ Ἰοθεπάθη, ὅ]. οὐ ψέγω -- Ναὶ]. ἄθεον Χϑπο- 
φέροντες νοῆ ἀδὺ Ιθθ]οβθη Βϑαίθ ῬΠΟη8. ϑίθ! ] ὰηρ σὰ ΙΡΒΪΚνυαίο5 ΕΗ]. 
σοβαρί, Ὅῖο Πἰθν ηροναηάίο ΕΌΪΟσο ἀν ὃ. 9, ΗΙΘΥ βοποὶηὶ Χϑπορἤοη αἷς ΑὉ- 
Ψοῦθα, αἴθ βδοηϑί ἰὴ ἃθὺ Βραθιυίαηρ δ᾽ οπίθη 465 ΤρΗϊκραίθβ νουκαπηηΐ χα 
465 Ριάπαθνηβ ἄἴθ ἀρ] Π6 ἰδέ, ἥπάοί Πάρθθη, Γρ]. αγοίθ ἴθββοῖ, Ονγίδοῃ, Ὗ, 
510}. οὶ ΧοπορΊ ΟΣ. 56] πθὸν 48 φέρειν 5, 407 ἢν ἀδνὺ ἀδιίβομθη ΤΠ ΡΥ 5, 
δὲ γειν. 5.ἹΠῚ τος ὁ 6. 1 Ε514. ΣΕ τῷ Ὀν ἕῳ --- ἀδθίτρβΖαρ, δα 
ΡΥ) ΠΡῸΣ ἄθαι ΚΟΥ  Π5Ὸ 6 5. Π|08. 
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Ζ, 

Τῷ δὲ ὑστέρῳ ἔτει “ακεδαιμονέων καὶ τῶν συμμάχων 1. 
πρέσβεις ἦλϑον αὐτοκράτορες ᾿ἀϑήναξε, βουλευσόμενοι καϑ' 
ὅ,τι ἡ συμμαχία “ακεδαιμονίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις ἔσοιτο. λεγόν- 
τῶν δὲ πολλῶν μὲν ξένων, πολλῶν δὲ ᾿4ϑηναίων, ὡς δέοι ἐπὶ 
τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις τὴν συμμαχίαν εἶναι, Προκλῆς Φλιάσιος 

εἶπε τόνδε τὸν λόγον. 
Ἐπείπερ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἀγαϑὸν ὑμῖν ἔδοξεν εἶναι 3 

“ακεδαιμονίους φίλους ποιεῖσθαι, δοκεῖ μοι χρῆναι τοῦτο σκο- 

πεῖν, ὅπως ἡ φιλία ὅτι πλεῖστον χρόνον συμμενεῖ. ἐὰν οὖν ἡ 
ἑκατέροις μάλιστα συνοίσει, ταύτῃ καὶ τὰς συνθήκας ποιησώ- 
μεϑα, οὕτω κατά γε τὸ εἰκὸς μάλιστα συμμένοιμεν ἄν. τὰ μὲν 
οὖν ἄλλα σχεδόν τι συνωμολόγηται. περὶ δὲ τῆς ἡγεμονίας νῦν 
ἡ σκέψις. τῇ μὲν οὖν βουλῇ προβεβούλευται ὑμετέραν μὲν εἶναι 
τὴν κατὰ ϑάλατταν, “ακεδαιμονέων δὲ τὴν κατὰ γῆν ἐμοὶ δὲ 
καὶ αὐτῷ δοκεῖ ταῦτα οὐκ ἀνθρωπίνῃ μᾶλλον ἢ ϑείᾳ φύσει τε 
καὶ τύχῃ διωρέσϑαι. πρῶτον μὲν γὰρ τόπον ἔχετε κάλλιστα πε- ὃ 
φυκότα πρὸς τοῦτο᾽ πλεῖσται γὰρ πόλεις τῶν δεομένων τῆς 
ϑαλάττης περὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκοῦσι, καὶ αὗται πᾶσαι 
ἀσϑενέστεραι τῆς ὑμετέρας. πρὸς τούτοις δὲ λιμένας ἔχετε, ὧν 

Βιοθοηΐθϑ Βι ἢ, 

Ι.1. Τῷ δὲ ὑστέρῳ ἔτει -- 
Ε5 ἰβί ἠδά θη 8}}5 4458 Ἅδην 869 ν. Οἤν., 
Δ8 46ΠῚ 5000 ἷπὶ γογίρϑη (δρίίο! 
ΜοΥ 16 τη ρ ιμ6 1} Ὑγᾶγθη., 50. 4858 
ἅϊ6 Βεζίθηιηρ 465 ϑγογίεβ ὕστερον 
ἰοῦ ΚΙΑΥ ἰϑί. 5, Ὠίοαογν. ΧΥ, 67. 

καϑ' ὅ,τι --- ἀπίου ψ ο] ομ θη 
Βεραϊηρ απ ρ ΘΗ. 

ἡ συμμαχέα --- χε! ΔηΖαμῃ6}- 
το. ἀἰθ ΑἸΠ ΠΟΥ ὈΘΒΟΠ]Οββθη Παίίθη, 
5. ὟἹ, ὅ, 40. 

ἐπὶ τοὶς ἴσοις καὶ ὁμοίοις-- 
πη ΘΙ σ᾽ θίο ον ΤΘο  Π 0 Π 6. Θ(Θ!] αηρ’ ΔΘΥ 
θοϊάθη Ραγίθίθη. 16 δι πηρ )61- 
ον Αἀϊθοιῖῖνθ, νοὴ ἄθηθη 485 οῦϑί αἷ6 
ΑἸΘΙομποῖῦ 465. σὰ ᾿οἰβίθη θη ππᾶ 2 
οὐ Πα! ιθηάθη, 485 Ἰοίζίοσθ αἴθ ΑἸ βίο - 
Ποῖὺ 465 ἤδηρ88 "6 ζϑιοῃποί, ἰδέ ἴῃ α16- 
56Υ ΕὌΥΙΠ6Ι βίθῃθηᾶ; νρ]. ὃ 18, 40, 
αοογἄπομ!οἤου ἰδὲ αἴθ Εουη ἐπὶ τῇ 

ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ. Ἠοτοά. ΙΧ, 7. ΤΕμκγά. 
Ι, 27 α, 140. 

2, οὕτω ᾽--- 5, σὰ ΥἹ, ὅ, 22. 
τῇ βουλῇ --- ἀοΥ Βαΐῃ ἀον Αἰμδ- 

6’, Οἢπ6 ἄθβϑθῃ νον] πῆρ απίδο}- 
ἰοη (προβούλευμα) Καὶπα ὅδοῃβ νοῦ 
αἴ6 ὙοΙ ΚΒ νου βδιη ] 1 Πρ᾽ σα ΟΡ Δ ἢ  γαγά 6. 
Δ 5 1..,,.. 

ὃ, πρὸς τοῦτο -- ἃ. ἱ. αἴ6 Ηδρε- 
τ Πἶθ ΖΓ 3866 Ζὰ ἤδθθη. 
πόλεις οἰκοῦσι --- οἰκεῖν νοῦ 

διδαίοη δου. ἴῃ ᾿ηἰγαηβ νου Βοαοαυ- 
ἰπηρ ροθᾶρὶ ξξόοὸ ον ομηΐ ΘΥα 6, 
γορίοσγί ψϑυάθης; ὅ, ὅ, εἴ τινὲς δὴ 
πόλεις διὰ τὸ ,ἀπραΐ τε εἶναι καὶ 
ἐν μέσαις ταύταις οἰκεῖν ἠναγκά- 
ξοντο. Ῥοιηοϑίῃ, 8:66. Πμοριίη. 49, 
βλάπτουσιν οἵ πονηροὶ νόμοι καὶ 
τὰς ἀσφαλῶς οἶκεῖν οἰομένας πό- 
λεις. 

ὧν ἄνευ --- ἀϊο ἀπρονδηπ] ὁ 6 
ὙοΥίβίθι! αηρ' ἀπο} Κγτορ. ΥἹ, 1, 14, 
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ἄνευ οὐχ οἷόν τὲ ναυτικὴ δυνάμει χρῆσϑαι. ἔτι δὲ τριήρεις" 
κέκτησϑε πολλὰς, καὶ πάτριον ὑμῖν ἐστι ναυτικὸν ἐπικτᾶσϑαι. 

λάλλὰ μὴν τάς γε τέχνας τὰς περὶ ταῦτα πάσας οἰκείας ἔχετε. 

καὶ μὴν ἐμπειρίᾳ γε πολὺ προέχετε τῶν ἄλλων περὶ τὰ ναυ- 
τικά" ὃ γὰρ βίος τοῖς πλείστοις ὑμῶν ἀπὸ τῆς ϑαλάττης" ὥστε 
τῶν ἰδίων ἐπιμελόμενοι ἅμα καὶ τῶν κατὰ ϑάλατταν ἀγώνων 
ἔμπειροι γίγνεσϑε. ἔτι δὲ καὶ τόδε" οὐδαμόϑεν ἂν τριήρεις 
πλείους ἀϑρόαι ἐκπλεύσειαν ἢ παρ᾽ ὑμῶν. ἔστι δὲ τοῦτο οὐκ 

ἐλάχιστον πρὸς ἡγεμονίαν πρὸς γὰρ τὸ πρῶτον ἰσχυρὸν γενό- 

ὅμενον ἥδιστα πάντες συλλέγονται. ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ϑεῶν 
δέδοται ὑμῖν εὐτυχεῖν ἐν τούτῳ πλείστους γὰρ καὶ μεγίστους 
ἀγῶνας ἠγωνισμένοι κατὰ ϑάλατταν ἐλάχιστα μὲν ἀποτετυχή- 
κατε, πλεῖστα δὲ κατωρϑώκατε. εἰκὸς οὖν καὶ τοὺς συμμάχους 
μεϑ᾽ ὑμῶν ἂν ἥδιστα τούτου τοῦ κινδύνου μετέχειν. ὡς δὲ δὴ 
καὶ ἀναγκαία καὶ προσήκουσα ὑμῖν αὕτη ἡ ἐπιμέλεια ἐκ τῶνδε 

ὁ ἐνθυμήϑητε. “ακεδαιμόνιοι ὑμῖν ἐπολέμουν ποτὲ πολλὰ ἔτη, 
καὶ κρατοῦντες τῆς χώρας οὐδὲν προὔκοπτον εἰς τὸ ἀπολέσαι 
ὑμᾶς. ἐπεὶ δ᾽ ὁ ϑεὸς ἔδωκέ ποτε αὐτοῖς κατὰ ϑάλατταν ἐπικρα- 
τῆσαι ; εὐϑὺς ὑπ᾽ ἐκείνοις παντελῶς ἐγένεσϑε. οὐκοῦν εὔδηλον 
ἐν τούτοις ἐστὶν ὅτι ἐκ τῆς ϑαλάττης ἅπασα ὑμῖν ἤφτηται ἡ σω- 

Ἰτηρία. οὕτως οὖν πεφυκότων πῶς ἂν ἔχοι καλῶς ὑμῖν 4ακε- 
δαιμονίοις ἐπιτρέψαι κατὰ ϑάλατταν ἡγεῖσϑαι, οἱ πρῶτον μὲν 

καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦσιν ἀπειρότερον ὑμῶν τούτου τοῦ ἔργου εἷ- 
ναι, ἔπειτα δ᾽ οὐ περὶ τῶν ἴσων ὁ κίνδυνός ἐστιν ἐν τοῖς κατὰ 
ϑάλατταν ἀγῶσιν. ἀλλ᾽ ἐκείνοις μὲν περὶ τῶν ἐν ταῖς τριήρεσι 
μόνων ἀνθρώπων, ὑμῖν δὲ καὶ περὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ 

8 ὅλης τῆς πόλεως. καὶ τὰ μὲν δὴ ὑμέτερα οὕτως ἔχει" τὰ δὲ δὴ 

4, ἀπὸ τῆς ϑαλάττης -- 8. τὰ ἄστοι ἀἰο Βεβοίζιιπρ γοη Ποκοϊοῖα. 8. 
ΤΠ 
τῶν ἰδίων ἐπιμελόμενοι --- 

ἰηάθπηὶ ἢ αν ΡΥΪναί 6 80} ἃ ἴ- 

εἶριαι τ ρ 6 ας ἢ ἃ 6} ρ᾽ 6 ἦι. 
ἔτι ἂὶ καὶ ΕΓ --- δηλ] 10}: 

ἴῃ οίγδοῃί σι φίθποη. 
ΠριΪβοπθ Αυδαάνοκο 5. "εὶ Κυΐρον 
ατίθοῃ. αγαμημ. 8 602, ὃ. Δπη. 10, 

ὃ. ἀπὸ τῶν ϑεῶν --- νοῦ 8ε,- 
ἰθ ἄρον αδίίον. ὅ. σὰ ΥὟ, 4, θ0. 

θ. ἐπολέμουν --- ἴπι ρ6ΙοροπΠο- 
5506 Κυϊθρο. 
κρατοῦντες 

ἰδὲ 

ΔΟΠ ΠΟ 6. ο6ἰ- 

---- τῆς χώρας 

Ζι 1.6.5 
κατὰ ϑάλατταν ἐπικρατῆσαι 

- ἀσνοι ἄθῃ δίορ Βεὶ Αἱροβροίδπηιοϊ. 
ὑπ᾽ ἐκείνοις -- 5. ΖῈ Π|, 8, 46. 
1. πεφυκότων --- 8. τὰ Π, 4, 29. 
ἔπειτα --- [ϑθουρᾶηρ 8. δἰ π6Πὶ 

τ] διΐν θη ἴῃ οἴηθη 59] ϑιᾶ πάθη ϑαϊΐζ. 
Υ6]. ΑΔΒ. ...1,. 3. , μεταπέμπεται 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, ἧς αὐτὸν σατράπην 
ἐποίησε, καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν 
ἀπέδειξε πάντων. 

8. μὲν δὴ -- δὲ δή -- Ψρὶ. ΡΙαίο 
Ρῃαράν. 85, 288 ἃ ὃ μὲν δὴ τυγχάνει 



ΕΛΛΗΉΝΙΚΑ ΥΠ,1. 10ῦ 

τῶν “ακεδαιμονίων ἐπισκέψασϑε. πρῶτον μὲν γὰρ οἰκοῦσιν 
ἐν μεσογαίᾳ᾽ ὥστε τῆς γῆς κρατοῦντες καὶ εἰ ϑαλάττης εἴρ- 
γοιντο, δύναιντ᾽ ἂν καλῶς διαξζῆν. ἐγνωκότες οὖν καὶ οὗτοι 
ταῦτα εὐϑὺς ἐκ παίδων πρὸς τὸν κατὰ γὴν πόλεμον τὴν ἄσκη- 
σιν ποιοῦνται. καὶ τὸ πλείστου δ᾽ ἄξιον, τὸ πείϑεσϑαι τοῖς ἄρ- 
χουσιν, οὗτοι μὲν κράτιστοι κατὰ γῆν, ὑμεῖς δὲ κατὰ ϑάλατταν. 
᾿" Ὁ ς Ἢ " “ 3 ,» » ἔπειτα δὲ ὥσπερ ὑμεῖς ναυτικῷ, οὕτως αὖ ἐκεῖνον κατὰ γὴν 9 
πλεῖστοι καὶ τάχιστ᾽ ἂν ἐξέλϑοιεν᾽ ὥστε πρὸς τούτους αὖ εἰκὸς 
τοὺς συμμάχους εὐθαρσεστάτους προσιέναι. ἔτι δὲ καὶ ὁ ϑεὸς 
αὐτοῖς δέδωκεν, ὥσπερ ὑμῖν κατὰ ϑάλατταν εὐτυχεῖν, οὕτως 
ἐκείνοις κατὰ γῆν᾽ πλείστους γὰρ αὖ οὗτοι ἀγῶνας ἐν τῇ γῇ 
ἠγωνισμένοι ἐλάχιστα μὲν ἐσφαλμένοι εἰσὶ, πλεῖστα δὲ κατωρ- 

’ ὃ ᾿ 4.9 , 5.ολ ξ , ς ᾿ » 
ϑωκοτες. ως δὲ και αναγκαια οὐδὲν ηττον τουτοις Ἶ κατα γὴν 10 

ἐπιμέλεια ἢ ὑμῖν ἡ κατὰ ϑάλατταν ἐκ τῶν ἔργων ἔξεστι γιγνώ- 
σκειν. ὑμεῖς γὰρ τούτοις πολλὰ ἔτη πολεμοῦντες καὶ πολλάκις 

καταναυμαχοῦντες οὐδὲν προὔργου ἐποιεῖτε πρὸς τὸ τούτους 
καταπολεμῆσαι" ἐπεὶ δ᾽ ἅπαξ ἡττήϑησαν ἐν τῇ γῇ, εὐϑὺς καὶ 
περὶ παίδων καὶ περὶ γυναικῶν καὶ περὶ ὅλης τῆς πόλεως κίν-- 
δυνος αὐτοῖς ἐγένετο. πῶς οὖν ὀὐὺ τούτοις αὖ δεινὸν ἄλλοις μὲν 

ἐπιτρέπειν κατὰ γῆν ἡγεῖσϑαι, αὐτοὺς δὲ ἄριστα τῶν κατὰ γὴν 
ἐπιμελεῖσθαι; ἐγὼ μὲν οὖν, ὥσπερ τῇ βουλῇ προβεβούλευται, 
ταῦτα εἴρηκά τε καὶ συμφορώτατα ἡγοῦμαι ἀμφοῖν εἶναι" ὑμεῖς 
δὲ εὐτυχοῖτε τὰ κράτιστα πᾶσιν ἡμῖν βουλευσάμενοι. 

Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. οἵ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοί τε καὶ οἵ τῶν “ακεδαι- 
μονέων παρόντες ἐπήνεσαν ἀμφότεροι ἰσχυρῶς τὸν λόγον αὐ- 
τοῦ. Κηφισόδοτος δὲ παρελθὼν, ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ἔφη, οὐκ 
αἰσϑάνεσϑε ἐξαπατώμενοι" ἀλλ᾽ ἐὰν ἀκούσητέ μου, ἐγὼ ὑμῖν 
αὐτίκα μάλα ἐπιδείξω. ἤδη γὰρ ἡγήσεσϑε κατὰ ϑάλατταν" Λα- 

ὃν περὶ οὔ βουλευτέον, εἴρηταί τε φάθ, ἅπαξ --- υοἱ Γιουκίγα,, ἡγ οι ον 
καὶ ὥρισται, βλέποντες δὲ δὴ πρὸς 
αὐτὸ τὰ λοιπὰ λέγωμεν. 

τὸ πείϑεσϑαι --α Ἀροιδαί, ἀ6Γ 
Βεζίθιιηρ. Ποὺ (θἤῃουβαηη ἀοΥ ϑραν- 
ἰδ ν σθρθῃ ἴῃγα Βοῃὔγθη ἰδὲ ΘΌΘη580 
βμοκαπηΐ, ψῖθ ἀονῦ {Πρ ῃουβᾶπη (ΘΓ 
ΑἸ ΠΘ πον. ΜΙ]. ομημηθηΐ. Π], ὃ, 16; 5 
ΙΥ, 4, 15. Αυΐ ἀδϑν ὅ66 ἀδρθρϑῃ ἰδρ' 
65. 'πὶ οἱρηθη [θυ 6588 ἀδὺ Μαμηβομδῆϊ, 
ἄθη Απἰάθγθγη δ 6 Πογβατῃ Ζὰ 56ίη. 

9, πλεῖστοι καὶ τάχιστα --- 8. 
χὰ 1 Ὁ» 57. 

ΝΘ οναρο θα]! ἃ ἀἰθ ψϑυπθουιηρ [.ἃ- 
Κοπίθηβ [οἱ] ρίθ. 

12. Κηφισόδοτος -- ΜΟΙ] ἀον 
Βοάπον ἃι1ι5 ἄθῖηὴ θπηο5 ἤεραμεῖς, 
νη ἄφῃηι͵ [ΘΠ 5.}). Β66. Ιμοριίπ. 1500 
Βᾶρ!: οὑτός ἐστιν οὐδενὸς ἥττον τῶν 
λεγόντων δεινὸς εἰπεῖν. 

ἤδη -- ΒοΙιοπ ΟΠ ΠΟΙ ΐπ, ΟΠΠ6 
Ὀεοϑοπάθγθ Εἰ δδϑίβθίζιηρ ἀπγοῃ οἴπθῃ 
γοεγίτγαρ. 

Ι 
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κεδαιμόνιοι δὲ ὑμῖν ἐὰν συμμαχῶσι,, δῆλον ὅτι πέμψουσι τοὺς 
μὲν τριηράρχους “ακεδαιμονίους καὶ ἴσως τοὺς ἐπιβάτας, οἱ δὲ 
ναῦται δῆλον ὅτι ἔσονται ἢ εἵλωτες ἢ μισϑοφόροι. οὐκοῦν ὑμεῖς 

ι8 μὲν τούτων ἡγήσεσϑε. οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι ὅταν παραγγείλω- 
σιν ὑμῖν κατὰ γὴν στρατείαν, δῆλον ὅτι πέμψετε τοὺς ὁπλίτας 
καὶ τοὺς ἱππέας. οὐκοῦν οὕτως ἐκεῖνοι μὲν ὑμῶν αὐτῶν γίγνον- 

ται ἡγεμόνες, ὑμεῖς δὲ τῶν ἐκείνων δούλων καὶ ἐλαχίστου 
ἀξίων. ἀπόκριναι δέ μοι, ἔφη, ὦ Δακεδαιμόνις Τιμόκρατες, 
οὐκ ἄρτι ἔλεγες ὡς ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις ἥκοις τὴν συμμα- 

Ι4χίαν ποιούμενος ; Εἶπον ταῦτα. Ἔστιν οὖν, ἔφη ὁ Κηφισόδο- 
τος. ἰσαίτερον ἢ ἐν μέρει μὲν ἑκατέρους ἡγεῖσϑαι τοῦ ναυτικοῦ, 
ἐν μέρει δὲ τοῦ πεζοῦ. καὶ ὑμᾶς τε, εἶ τι ἀγαϑόν ἐστιν ἐν τῇ 
κατὰ ϑάλατταν ἀρχῇ, τούτων μετέχειν, καὶ ἡμᾶς ἐν τῇ κατὰ 
γῆν; ἀκούσαντες ταῦτα οἵ ᾿4ϑηναῖοι μετεπείσϑησαν, καὶ ἐψη- 
φίσαντο κατὰ πενϑήμερον ἑκατέρους ἡγεῖσϑαι. " 

Στρατευομένων δ᾽ ἀμφοτέρων αὐτῶν καὶ τῶν συμμάχων 
εἰς Κόρινϑον ἔδοξε κοινῇ φυλάττειν τὸ Ὄνειον. καὶ ἐπεὶ ἐπο- 
οεύοντο οἵ Θηβαῖοι καὶ οἷ σύμμαχοι, παραταξάμενοι ἐφύλαττον 
ἄλλοι ἄλλοϑι τοῦ Ὀνείου, Πακέδαιμόνιοι δὲ καὶ Πελληνεῖς κατὰ 
τὸ ἐπιμαχώτατον. οἱ δὲ Θηβαῖοι καὶ οἵ σύμμαχοι ἐπεὶ ἀπεῖχον 
τῶν φυλαττόντων τριάκοντα στάδια, κατεστρατοπεδεύσαντο ἐν 
τῷ πεδίῳ. συντεκμηράμενοι δὲ ἡνίκ᾽ ἂν ὥοντο ὁρμηϑέντες κα- 
τανύσαι, ἅμα χνέφᾳ πρὸς τὴν τῶν “ακεδαιμονέων φυλακὴν 

16 ἐπορεύοντο. καὶ μέντοι οὐκ ἐψεύσϑησαν τῆς ὥρας. ἀλλ᾽ ἐπιπί- 

1 

τούτων --- νοΥίνῖἰ ἀθη οΟἸ]θοι ἵν θα 
Απδβάνιιοῖ εἴ τι ἀγαϑόν. 1. θδοοι. 
Ἵ, 87. ὃς ἂν κάμνῃ τῶν οἰκετῶν, 
τούτων σοι ἐπιμελητέον πάντων ὅπως 

ἐπιβάτας -- 5. τὰ Υ, 1, 11. 
13. τοὺς ὁπλίτας καὶ τοὺς 

ἱππέας --- ἀἴδ6 δὰ Δ ΠΘηἰβομθη Βν- 
86 Ὀθϑίδπαάθη; ἀδΠ6Ρ πο ον ὑμῶν 
αὐτῶν γίγνονται ἡγεμόνες. ϑεραπεύηται. 
ἐκείνων --- ἀθῃδηρὶρ νοη δούλων. 1ὅ. Στρατευομένων -- ἴηι ὕ. 

5, 1Ζὰ εὐ χοϑ9: 968 ν. (ἢν, 
τὸ Ὄνειον -- 5, 0Ἱ, ὃ, δ]. 816 

μοβοίζίθῃ αἷθ μοίθϑιϊριθ Τληϊθ νοὴ 
ποιο ὕμ ενος--- 4ὰἃ5 Ρτἄδβϑηβ βίαι 

4659 ουναγίοίθη Επίαγθ: ἀαπιῖί "6- 

Βοῃδειρι ἀὰ8 Βάπαῃϊβ85 Ζὶ Κοποῆνγοᾶθ 80} [Θομᾶθοη. ΘΙ ΟάΟΥ, 
Β0}}16586}, Ψ,ρΙ, Ζιι 4, ὅ. ΧΥ, 08. 
εἶπον ταῦτα --- Απὐποτὶ ἀε8 Τί- κατανύσαι - 5, δὰ Υ,, 4, 20. 

ΠΟ ΚΥΔΙΘ6Β, ἅμα κνέρφ'ᾳ --θ6ὶ Βορίπη Δ 6Υ 
14. ἰσαίτερον-- ννᾶβ ον οἹοἷ- Μουύρ θη ἀδτ πὲ 6 ἢ α’. ἴῃ ἄδθη ροδ- 

ὁ 65 ΒιΘΙΠὰηρ ΘΕ. Δ ἢ Ρ 6 Π168- (ἰ56 6 Απβάνιοῖς 46 ὺ δ[ο ἢ ἃ} ΚΥτορ. 
56} ἰδ5.. ΙΝ, 2,18. Απδ}. ΤΥ, ὅ, 9. βηάοι, ἔθ! 

ἐν μέρει -πτ-τ ἀον ΒΘ π8 0}, Δον Ανάκοὶ, τὶ ἰὴ ὥμ᾽ ἡμέρᾳ, ἅμα 
ΒΡΝΕΙ;. 1,. Ὁ. ἕῳ, ἅμα ἦρι. 
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πτουσι τοῖς “ακεδαιμονίοις καὶ τοῖς Πελληνεῦσιν ἡνίκα αἴ μὲν 
νυχτεριναὶ φνλακαὶ ἤδη ἔληγον, ἐκ δὲ τῶν στιβάδων ἀνίσταντο 
ὅποι ἐδεῖτο ἕκαστος. ἐνταῦϑα οἱ Θηβαῖοι προσπεσόντες ἔπαιον 

παρεσκευασμένοι ἀπαρασκευάστους καὶ συντεταγμένοι ἀσυντά- 
κτους. ὡς δὲ οἱ σωϑέντες ἐκ τοῦ πράγματος ἀπέφυγον ἐπὶ τὸν 11 
ἐγγύτατα λόφον, ἐξὸν τῷ “ακεδαιμονίων πολεμάρχῳ λαβόντι 
ὁπόσους μὲν ἐβούλετο τῶν συμμάχων ὁπλίτας. ὁπόσους δὲ πελ- 
ταστὰς, κατέχειν τὸ χωρίον, καὶ γὰρ τὰ ἐπιτήδεια ἐξῆν ἀσφα- 
λῶς ἐκ Κεγχρειῶν κομίζεσθαι, οὐκ ἐποίησε ταῦτα, ἀλλὰ μάλα 
ἀπορούντων τῶν Θηβαίων πῶς χρὴ ἐκ τοῦ πρὸς Σικυῶνα βλέ- 
ποντος καταβῆναι ἢ πάλιν ἀπελϑεῖν. σπονδὰς ποιησάμενος, ὡς 
τοῖς πλείστοις ἐδόκει, πρὸς Θηβαίων μᾶλλον ἢ πρὸς ἑαυτῶν, 
οὕτως ἀπῆλϑε καὶ τοὺς μεϑ᾽ αὑτοῦ ἀπήγαγεν. 

Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἀσφαλῶς καταβάντες καὶ συμμίξαντες τοῖς 18 
ἑαυτῶν συμμάχοις, ᾽ρκάσι τε καὶ ᾿Ζ4ργείοις καὶ ᾿Ηλείοις, εὐϑὺς 
μὲν προσέβαλον πρὸς Σικυῶνα καὶ Πελλήνην στρατευσάμενοι 
δὲ εἰς Ἐπίδαυρον ἐδήωσαν αὐτῶν πᾶσαν τὴν χώραν. ἀναχω- 
ροῦντες δὲ ἐκεῖϑεν μάλα πάντων ὑπεροπτικῶς τῶν ἐναντίων, 
ὡς ἐγένοντο ἐγγὺς τοῦ τῶν Κορινϑέων ἄστεος, δρόμῳ ἐφέροντο 
πρὸς τὰς πύλας τὰς ἐπὶ Φλιοῦντα ἰόντι, ὡς εἰ ἀνεῳγμέναι 
τύχοιεν, εἰσπεσούμενοι. ἐκβοηϑήσαντες δέ τινὲς ψιλοὶ ἐκ τῆς 19 

πόλεως ἀπαντῶσι τῶν Θηβαίων τοῖς ἐπιλέκτοις οὐδὲ τέτταρα 
πλέϑρα ἀπέχουσι τοῦ τείχους" καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰ μνήματα 
καὶ τὰ ὑπερέχοντα χωρία, βάλλοντες καὶ ἀκοντίξοντες ἀποκτεί- 
νουσι τῶν πρώτων καὶ μάλα συχνοὺς. καὶ τρεψάμενοι ἐδίωκον 

16. ὅποι ἐδεῖτο - 5. τὰ Π, ἴῃ 416 δνγαῖ ἄθν ΤΊΘΡδ πον, ὨὈΙοάοΥ. 
ἅ.π|0 ΧΥ, 69. Ὑρ]. 8. 44. 

, ἀν 1» ἐκ τοῦ πράγματος ΓΎΒΕΝ α, ΠΡ αὐτῶν -- ἃ. ἣ; πον ΕρΙ ἀδανῖου. 

δὰ5 ἄδθπιὶ Καπιρί ρει πηηη6], 9]. ᾽ν, πάντων -- τῶν ἐναντίων -- 
4, 4. Νδοὴ Ὀιοάον. ΧΝ, 68 Πᾶιϊϊε ρα- 
γΪ ΠΟ 485, ἀοΥ αἀ1ἴ6 ΤΠΟΡδηοΥ Γηγίο, 
ἀστγοῇ οἴπθη ἢ θη Καπιρί ἀθη Θηγοἢ- 
ΖΡ; ΘΥΖΆΠΡΘΗ. 

ἐκ τοῦ --- βλέποντος -- αὐ 
εν ϑοῖίθ 4685 (ἀδθϊγρθβ, α16 ἤδοῃ δ8- 
κύοη., ἃ, 1. π80ῃ ἀ6πὶ ΡθΙΟρΟηΠ68 Ζ1 
Ιαρ.. 6]. 2, 6. 
πρὸς Θηβαίων --- τὰτῃ δ οτ- 

{Π6 1} ἀον ΤΉ ΘΡ 8 Π6Υ- 

ἑαυτῶν --- 5. σὰ ΙΥ, θ, 4. 
13. Σικυῶνα -- Ὀῖα ϑδίαδι Καπὶ 

ΟὈ]Θοἰΐνον αδποίϊν Δ ἄπροὶρ νοη ὕπερ- 
οπτικῶς. Δ]. σὰ Ὗ, 4, 2ὅ. 

τὰς ἐπὶ Φλιοῦντα ἰόντι -- 
ἀΔ5 ΤΊΟΥ,, νγ 6] Οἢ 65 τηδῃ ρῥϑδβδβίθσί, γγθηη 
τη πᾶ ΡΠ 5. σοί, 6]. ΤΠΚ. Π, 
96. ἀνίστησι τοὺς ὑπερβάντι Αἷμον 
Ἱ ΕσΟΣΘΣ 

19. ψιλοί --- Νοῖ Ὀίοαον, ΧΥ, 
009 νᾶγθῃ 65. ΑἰΠθποῦ ἀηΐθὺ ΟΠ ΡΥ 85. 
μνήματα --- 5. δὰ ΤΠ, 2, 14. 
καὶ μάλα --- σἂν 56} τ. Υρ]. σὰ 

", 4, 2. 
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ὡς τρία ἢ τέτταρα στάδια. τούτου δὲ γενομένου οἵ Κορένϑιοι 
τοὺς νεκροὺς πρὸς τὸ τεῖχος ἑλκύσαντες καὶ ὑποσπόνδους ἀπο- 

δόντες τρόπαιον ἔστησαν. καὶ ταύτῃ μὲν ἀνεψύχϑησαν οἵ τῶν 
“ακεδαιμονίων σύμμαχοι. 

2 Ἅμα δὲ δὴ πεπραγμένων τούτων καταπλεῖ “ακεδαιμονίοις 
ἡ παρὰ Διονυσίου βοήϑεια, τριήρεις πλέον ἢ εἴκοσιν" ἦγον δὲ 
Κελτούς τε καὶ Ἴβηρας καὶ ἱππεῖς ὡς πεντήκοντα. τῇ δ᾽ ὕστε- 
ραύᾳ οὗ Θηβαῖοί τε καὶ οἱ ἄλλοι αὐτῶν σύμμαχοι διαταξάμενοι 
καὶ ἐμπλήσαντες τὸ πεδίον μέχρι τῆς ϑαλάττης καὶ μέχρι τῶν 

ἐχομένων τῆς πόλεως γηλόφων ἐμπΑδδρνα εἴτι χρήσιμον ἣν ἐν τῷ 

πεδίῳ. καὶ οἵ μὲν τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ οἵ τῶν Κορινϑίων ἱπ- 
πεῖς οὐ μάλα ἐπλησίαζον τῷ στρατεύματι, ὁρῶντες ἰσχυρὰ καὶ 

21 πολλὰ τἀντίπαλα᾽ οἱ δὲ παρὰ τοῦ “Ι΄ονυσίου ἱππεῖς, ὅσοιπερ 
ἦσαν, οὗτοι διεσκεδασμένοι ἄλλος ἄλλῃ παραϑέοντες ἠκόντιξόν 
τὲ προσελαύνοντες, καὶ ἐπεὶ ὥρμων ἐπ᾽ αὐτοὺς. ἀνεχώρουν, 
καὶ πάλιν ἀναστρέφοντες ἠκόντιζον. καὶ ταῦτα ἅμα ποιοῦντες 

κατέβαινον ἀπὸ τῶν ἵππων καὶ ἀνεπαύοντο. εἰ δὲ καταβεβηκό- 
σιν ἐπελαύνοιέν τινες, εὐπετῶς ἀναπηδῶντες ἀνεχώρουν. εἰ δ᾽ 
αὖ τινὲς διώξειαν αὐτοὺς πολὺ ἀπὸ τοῦ στρατεύματος, τούτους, 

ὁπότε ἀποχωροῖεν, ἐπικείμενοι καὶ ἀκοντίζοντες δεινὰ εἰργά- 
ξοντο, καὶ πᾶν τὸ στράτευμα ἠνάγκαξον ἑαυτῶν ἕνεκα καὶ προ- 

22 ἱέναι καὶ ἀναχωρεῖν. μετὰ ταῦτα μέντοι οἵ Θηβαῖοι μεέναντες 
οὐ πολλὰς ἡμέρας ἀπῆλθον οἴκαδε, καὶ οἵ ἄλλοι δὲ ἕκαστος οἴ- 
καδε. ἐκ δὲ τούτου ἐμβάλλουσιν οἵ παρὰ Ζ!ονυσίου εἰς Σικυῶνα, 
καὶ μάχῃ μὲν νικῶσι τοὺς Σικυωνίους ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ ἀπέ- 
κτειναν περὶ ἑβδομήκοντα" ΖἜέρας δὲ τεῖχος κατὰ κράτος αἱροῦσι. 
καὶ ἡ μὲν παρὰ Διονυσίου πρώτη βοήϑεια ταῦτα πράξασα ἀπέ- 
πλευσεν εἰς Συρακούσας. Θηβαῖοι δὲ καὶ πάντες οἵ ἀποστάντες 
ἀπὸ “ακεδαιμονίων μέχρι μὲν τούτου τοῦ χρόνου ὁμοϑυμαδὸν 

20. αὐτῶν - 5.. ζα Ἴ11.4, 12. τεῖχος --- θϑἀδαίοί ἴον 0 Ὁ] τὰν 
21. ὥρμων --- πᾶν 160} ἀϊοτ μθθαπον. οἷπ ΚΒΙθΙΙ. ει τς 

ΠΑΝ Ἰἀ τη ἐν ---τῬοἴἴκαδε -- 85. σὰ ἡ-- πρώτη βοὴ εεα τοῖα ἃ 818 

᾿ναίί Ὀιοηγβὶοβ Βόποη οἷηο ΕἸ οίί6 νοὶ 
"ὦ -- ἴῃ ἀὰ5 αδορθὶοί Ξ : : 

ὐϑν: ἐτοῦ, ὙκΊ. ΝΥ, ἃ. δι τὸν 26 η δ ῃ 1 Πρ ροβοῃϊοκί, ἀϊθ ἀθθὺ νοι 
ΨΥ ΘΗ τΒ ΤΡΠΙ Κυαίοβ σ᾿ ΠΟ 6} νον 6. τν αν, 618 νικῶσι -- ἀπέκτειναν -- αἷ- 

}. ον αατρ,, 516. δὴ ἄθη Κἄπιρἔδη 80} ᾿ιαίι6. δι μοὶ- 
“ἐὰ τῳ ἀξιτᾶν ἡμρύμς πων οὐδείς ρθη Κὔπηθη. ΥΙ, 2, 98 ἢ, 

ΖΔέρας --᾿ πδο}ν ἀπάνου [οϑατὶ Γές ἀπέπλευσεν -- ρορθὴ Επᾷάθ ἀ68 
ρᾶς, ϑοηδὺ πίοῃΐ θεΚαπηί. ΒΟΙΊΠΊογ5. Πίοάον, ΧΥ, 70, 
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ε 

καὶ ἔπραττον καὶ ἐστρατεύοντο ἡγουμένων Θηβαίων. ἐγγε- 28 
νόμενος δέ τις Πυκομήδης Μαντινεὺς, γένει τε οὐδενὸς ἐνδεὴς 
χρήμασί τε προήκων καὶ ἄλλως φιλότιμος, οὗτος ἐνέπλησε φρο- 

, ς ᾿" 
νήματος τοὺς ᾿ἀρχάδας., λέγων ὡς μόνοις μὲν αὐτοῖς πατρὶς 
Πελοπόννησος εἴη, μόνοι γὰρ αὐτόχϑονες ἐν αὐτῇ οἰκοῖεν, πλεῖ- 

Ἁ » ν - »" δ 5 } ᾿" Ἁ Α 
στον δὲ τῶν Βλληνικῶν φῦλον τὸ “ρκαδικον εἴη καὶ σωματα 

ἐγκρατέστατα ἔχοι. καὶ ἀλκιμωτάτους δὲ αὐτοὺς ἀπεδείκνυε, 
, ἐν 2 

τεκμήρια παρεχόμενος ὡς ἐπικούρων ὑπότε δεηϑεῖέν τινες, οὐ- 
δένας ἡροῦντο ἀντ᾽ ᾿ρκάδων. ἔτι δὲ οὔτε “ακεδαιμονίους πώ- 
ποτὲ ἄνευ σφῶν ἐμβαλεῖν εἰς τὰς ᾿άϑήνας οὔτε νῦν Θηβαίους 
3 “οὉ 2 2 ' 9 ’, “4λ 5 -" 

ἐλϑεῖν ἄνευ “ρκαδων εἰς “ακεδαίμονα. ἕαν οὖν σωφρονῆτε, 
-»"Ὕ ὼ - Ξ 

τοῦ ἀκολουϑεῖν ὅποι ἄν τις παρακαλῇ φείσεσϑε᾽ ὡς πρότερον 
’ 3 - 2 , 3. ἢ »" Ἁ . 

“ακεδαιμονίοις ἀκολουθοῦντες ἐκείνους ηὐξησατε, νῦν δὲ, ἂν 
-»ὝἪ - ε ἘΞ »"Ἢ 

Θηβαίοις εἰκῇ ἀκολουϑῆτε καὶ μὴ κατὰ μέρος ἡγεῖσϑαι ἀξιῶτε, 

24 

ἴσως τάχα τούτους ἄλλους “ακεδαιμονίους εὑρήσετε. οἷ μὲν. 
δὴ ᾿Ζρκάδες ταῦτα ἀκούοντες ἀνεφυσῶντό τε καὶ ὑπερεφίλουν 
τὸν Πυκομήδην καὶ μόνον ἄνδρα ἡγοῦντο" ὥστε ἄρχοντας ἔτατ- 
τον οὕστινας ἐκεῖνος κελεύοι. καὶ ἐκ τῶν συμβαινόντων δὲ 
ἔργων ἐμεγαλύνοντο οἵ ἀρκάδες᾽" ἐμβαλόντων μὲν γὰρ εἰς Ἐπί- 
δαυρον τῶν ᾿Δργείων. καὶ ἀποκλεισϑέντων τῆς ἐξόδου ὑπό τε 
τῶν μετὰ Χαβρίου ξένων καὶ ᾿4ϑηναίων καὶ Κορινϑέίων, βοη- 
ϑήσαντες μάλα πολιορχουμένους ἐξελύσαντο τοὺς ᾿4ργείους. οὐ 
μόνον τοῖς ἀνδράσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς χωρίοις πολεμίοις χρώμε- 

29. οὐδενὸς ἐνδεὴς --- Κοὶ ἢ 6 ἢ 
Π8Δ ΟΝ 5.6 ἢ δὴ ἃ, Μδη ογναγίθί ἄθη Οομη- 
ΟΝ 16 ΤΝ,1, Θ᾽; ἀ06} γρ]. Το 
. 10. τὸ δὲ ὑμέτερον (ἐστὶ) τῆς δυ- 
οὐταῤει ἐνδεὰ πρᾶξαι. Ἐπὶρῖα. Ηε- 
γα κίοϊα. 1710. καὶ τοῦτο πολλώ τοῦ 

--- δῖ6 Αὐκδάϊου βομθίηθη 81 Θγα]ηρ8 
ἴῃ ΡΊΌΒΒΘΡ θῆρα Βο!ἀπογαϊθηβίθ ρ6- 
(Π8η Ζ Πᾶθ6, 50 4855 [ΠΘΡΠΡΡΟ5 
"61. Αἰμθη, 1. 5. 27 ἢν νεῖ ὧδ Αυ- 
2] Πρ ἀν αερδηβίάηα6, αἴθ 8115. 8η- 
ἀογη Γἄνάονη ΘΙ νι υθράθη, Δ00}} 

παρόντος ἐνδεές, 

μόνοι γὰρ -- οἰκοῖεν -- 5. τὰ 
ΠῚ, 2. 28. 
αὐτόχϑονες -- Ηεγοά. ΥΠ]|, 78. 

Οἰκέει δὲ τὴν Πελοπόννησον ἔδνεα 
ἕπταά. τούτων δὲ τὰ μὲν δύο, αὖ- 
τόχϑονα ἐόντα, κατὰ χώρην ἴδουται 
νῦν τε καὶ τὸ πάλαι οἴκεον, ᾿ἦρκά- 
δὲς τε καὶ Κυνούριοι. ΜΕ]. ἔτ 1}, 
Τμυκγά, Ἰ; 2. ἈΡΟ]]οη. ἨΠοά. ΙΝ, 2604. 
᾿Δρκάδες οἱ καὶ πρόσϑε Σεληναίης 
ὑδέονται ξώειν. 

ὡς ἐπικούρων --- Ἄρκάδων 

πθηηΐ; ἀπὸ δ᾽ ᾿ρκαδίας ἐπικούρους. 
νβ1. Αμᾶρ. ΥἹ, 2, 10. ἣν δὲ τῇ ἄλη- 
δ εία ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ ὅλου στρατεύ- 
ματος ᾿“ρκάδες καὶ ᾿᾿χαιοί. 

24. ἐὰν σωφρονῆτε -- [}εθον- 
ΘδΠρ᾽ 8115 (6Υ ᾿ηἀιγθοίθη ἴῃ αἴ6 ἀϊτθοίθ 
ΠΟ 6. ΡΤ 295. 

φείσεσϑε -- ἢν ψογάρί ἃ}Ὁ- 
ΙΑ 556: 810}. τηἱΐ ἀ6 ἢ] Ὀ]οβ5θὴ Τη- 
Πηϊν Κυτορ. 1, 6, 88. μὴ φείδου 
διδάσκειν. 

κατὰ μέρος -- ἀν 66 11561η ἃ. 
ὙΡΙαΖυ ἢ]. 1,..ὅν 

27 
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νοι. στρατευσάμενοι δὲ καὶ εἰς ᾿“σίνην τῆς “ακαίνης ἐνίκησαν 
τὲ τὴν τῶν “ακεδαιμονίων φρουρὰν καὶ τὸν Γεράνορα τὸν πο- 
λέμαρχον Σπαρτιάτην γεγενημένον ἀπέχτειναν καὶ τὸ προάστει- 
ον τῶν ᾿“σιναίων ἐπόρϑησαν. ὅπου δὲ βουληϑεῖεν ἐξελϑεῖν, 
οὐ νὺξ, οὐ χειμὼν, οὐ μῆκος ὁδοῦ, οὐκ ὄρη δύσβατα ἀπεκώ- 
λυὲν αὐτούς" ὥστε ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ πολὺ ὥοντο κράτιστοι 

20 εἶναι. οἵ μὲν δὴ Θηβαῖοι διὰ ταῦτα ὑποφϑόνως καὶ οὐκέτι φι- 
λικῶς εἶχον πρὸς τοὺς ᾿ρκάδας. οἵ γε μὴν Ἠλεῖοι ἐπεὶ ἀπαι- 
τοῦντες τὰς πόλεις τοὺς ᾿ἀρκάδας ἃς ὑπὸ “ακεδαιμονέων ἀφῃρέ- 
ϑησαν ἔγνωσαν αὐτοὺς τοὺς μὲν ἑαυτῶν λόγους ἐν οὐδενὶ λό- 
γῷ ποιουμένους. τοὺς δὲ Τριφυλίους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἀπὸ 
σφῶν ἀποστάντας περὶ παντὸς ποιουμένους. ὅτι ᾿ἥρκάδες ἔφα- 

σαν εἶναι, ἐκ τούτων αὖ καὶ οἵ Ἠλεῖοι δυσμενῶς εἶχον πρὸς 
τὰ ων 

αὐτούς. 
Οὕτω δ᾽ ἑκάστων μέγα ἐφ᾽ ἑαυτοῖς φρονούντων τῶν συμ- 

μάχων. ἔρχεται Φιλίσκος ᾿“βυδηνὸς παρ᾽ ᾿Δριοβαρξάνους χρή- 
ματα ἔχων πολλά. καὶ πρῶτα μὲν εἰς Ζελφοὺς συνήγαγε περὶ 
εἰρήνης Θηβαίους καὶ τοὺς συμμάχους καὶ τοὺς “ακεδαιμονίους. 
ἐκεῖ δὲ ἐλθόντες τῷ μὲν ϑεῶ οὐδὲν ἂν ἐκοινώσαντο ὅπως ἂν ἡ 
εἰρήνη γένοιτο, αὐτοὶ δὲ ἐβουλεύοντο. ἐπεὶ δὲ οὐ συνεχώρουν 
οἵ Θηβαῖοι Μεσσήνην ὑπὸ “ακεδαιμονίοις εἶναι, ξενικὸν πολὺ 
συνέλεγεν ὁ Φιλίσκος, ὅπως πολεμοίη μετὰ “ακεδαιμονέων. 

ἸΧ 

20. τῆς Πακαΐίνης --- 56} 56]- 
ἰθηὴ ψγῖθ ἴθ 4158 Ναιηθ 468 [πΠ64 68 
βίαι τῆς Πακωνικῆς σοΡτγδθποῆί; 50 
"δὶ αγὶριὰ. μάγοι, 161. 194. 
Σπαρτιάτην γεγενημένον -- 

)45 Ρδυιοῖρ γεγενημένος βίθῃν ΐθν 
οἱρ οι μη! 0 [ἄν ὄντα, νὶο ἀρθουπμααρί 
ἀοὺ ρᾶηζε Ζαβαίζ βοῦν. δΡ ΚΙ ἄγ] 10 ἢ 
ἰδ; ἀθῆη ἀα85 ἀδάθπγοῃ,, νυ ΒοῃποΙ- 
ἀοΥ πιοὶηΐ, 4885 Νογάϊθηϑυ ἀθὺ Αὐκὰ- 
ἀθν ἃ18 θθἀθαίοπαθν. ἀδγρθβίθ! πγοὺ- 
ἄθη 50}, αδἷ8 σθηὴη δ᾽ οἷη ακοαᾷπιο- 
ὨἶοΡ Οὐδ ἀβιηδον βρϑυύθβϑθῃὴ ὑγᾶγθ, ἰδϑδί 
καιτη ἀθηκρᾶγ, 
ὅπου --- ἢπάοι 516} ἀιοὰ ἃ ἀϊθ 

Εγᾶρο οἰ π θ6ὶ νογθθ ἀθὺ θοὸς 
σαηρ, Υρ]. 11, 8, 84 ἀπαγαγόντες οὐ 
δεῖ, ΑμΔΡ. ΥἹ, εἰ 29, τοὺς Ἕλληνας 
ἔφασαν οἷ χεσϑαι" ὅπου δὲ, οὐκ, εἶς- 
δέναι, πο ἡπρα 4, 8 οἶδα γὰρ ὅπῃ 
οἴχονται. 

96. τὰς πόλει ς᾽ --ἰ 5.1Π|1 2: 80. 

ρκάδας ἔφασαν εἶναι --- 
16 Ζιβδιητηθηρ  ῃ δυο κοὶἑ νο ΤΊ Ρἢν - 
θα τϊὶ Αὐϊαάϊθη ζοὶσί βίο. Διο ἢ ἰὴ 
ἀθν (ἀθβπθα!ορὶβ ἀδν ΘιΔΙΩΠΙΒΘΓΌΘΗ : Ρο- 
'γ0. 1Χ,. 77] ἣ (Τριφυλέα)͵ τῆς μὲν 
προσηγορίας τέτευχε ταύτης ἀπὸ 
Τριφύλου τοῦ τῶν ρκάδος παίδων 
ἑνός. 

27. ᾿Δριοβαρξάνους --- ϑιαιι- 
ΠΔ ον ἀ68. Ρϑυβίβομθη Κδηϊρβ ἴῃ ΡἢνΥ- 
δἴ6η. γε; πΉ ϑ δι 
ἐκοινώσαντο “ὦ ἀξ. 30. 

πὰ ἅλθεν ὅπως πὶ ἄθῃι Οριαιὶν. ρο- 
θη 018]. σὰ ΠῚ, 2, 1. 
Μεσσήνην --- Ῥὰ58 Ἐραιηϊ ποι 5 

θεῖ βϑίπθῃηὶ ουβίθῃ Ζαρα ἴῃ ἄθῃ Ρεῖο- 
ῬΟΠη65. ἄθὴ Μοβϑδπΐθυῃ αἴθ δοι!υβίδη- 
ἀἰρ κοῖς γθυβϑομδ Π πα πΔΠΊΘΠΠΠ 10 ἀῦγοι 
ἄθῃ Βαϊ ον Ηδυριϑιδάϊ Μόββθηθ βὸ- 
Β'ομουὶ Παίίθ, ἰδέ νὸὰθ Χϑποόρηοη πολ 
ουννάηι νογάθα, 8. Ὀίοᾶον. ἈΥ͂, Ὅ0. 
ξενικὸν πολύ --- πδ0 Ῥιοάον. 
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Τούτων δὲ πραττομένων ἀφικνεῖται καὶ ἡ παρὰ ΖΙιονυσίου 28 
δευτέρα βοήϑεια. λεγόντων δὲ ᾿4ϑηναίων μὲν ὡς χρεὼν εἴη 

2 ᾿ ..» ΄ 2 , , , 
αὕτους ἰξἕναι εἰς Θετταλίαν τἀναντία Θηβαίοις, “ακεδαιμονίων 

δὲ ὡς εἰς τὴν Πακωνικὴν, ταῦτα ἐν τοῖς συμμάχοις ἐνίκησεν. 

ἐπεὶ δὲ περιέπλευσαν οἴ παρὰ Ζιονυσίου εἰς “ακεδαίμονα, λαβὼν 
- - ΄ 

αὐτοὺς ὁ ̓ ᾿Δρχίδαμος μετὰ τῶν πολιτικῶν ἐστρατεύετο. καὶ Κα- 
"» ᾿ 2 ρύας μὲν ἐξαιρεῖ κατὰ κράτος, καὶ ὅσους ξῶντας ἔλαβεν, ἀπέ- 

σφαξεν᾽ ἐκεῖϑεν δὲ εὐθὺς στρατευσάμενος εἰς Παρρασίους τῆς 
εὶ ᾿ὕ 7 2 »" ΠῚ ΄ ᾿Ὶ ΄ ΠῚ Ἁ 2 2 ’ δ 

“ρκαδίας μετ αὐτῶν ἐδῇου τὴν χῶραν. ἐπεὶ δ᾽ ἐβοηϑησαν οἱ 
2 ΄ Ἁ ρ7 -“ 2 ΄, 2 ΄ 2 ἄρκαδες καὶ οἵ “4ργεῖοι, ἐπαναχωρήσας ἐστρατοπεδευσατο ἕν 

τ ς - ΄ - , 

τοῖς ὑπὲρ Μηδέας γηλόφοις. ἐνταῦϑα δ᾽ ὄντος αὐτοῦ Κισσί- 
“- Ε [χ2 ΄ 

δας ὁ ἄρχων τῆς παρὰ “ιονυσίου βοηϑείας ἔλεγεν ὅτι ἐξήκοι 
αὐτῷ ὁ χρόνος ὃς εἰρημένος ἦν παραμένειν. καὶ ἅμα ταῦτ᾽ ἔλεγε 

3 ΄ ᾿ ΄ 3 ΄ , 

καὶ ἀπῇει τὴν ἐπὶ Σπάρτης. ἐπεὶ δὲ ἀποπορευόμενον υὑπετέ- 29 
, -" ς » -» 

ὠνοντὸ αὐτὸν οἵ Μεσσήνιοι ἐπὶ στενὸν τῆς ὁδοῦ, ἐνταῦϑα δὴ 
ἔπεμπεν ἐπὶ τὸν ᾿ἀρχίδαμον καὶ βοηϑεῖν ἐκέλευε᾽ κἀκεῖνος 

’ ᾽ ΄ ς δ' γῦγο 2 ΡΣ ΉΤ 2 , 2 ν μέντοι ἐβοήϑει. ὡς δ᾽ ἐγένοντο ἐν τῇ ἐπ᾿ Εὐτρησίους ἐκτροπῇ, 
ΔΙΔΩ ἘΝ ν7 - ἢ ᾿ ν ΄ ὃ οὗ μὲν “ἄρκαδες καὶ 4ργεῖοι προσέβαινον εἰς την “ακαιναν, καὶ 

ΧΥ, 70 φινοϊίαιυβοπ Μαπη, ἀϊθ εὐ 88. ἣν δέ τις καὶ ἔμπορος βούληται 
δ ἢ πιϊΐ 50Ια νϑύβᾶῃ;: Ζζὶ ἀἰθβθη 
ΘΟ Κ 8 ΟῸὨ] ἀ4ἃ5 Ορθη οὐνᾷῃηίθ 
(εἰὰ Ραϑίϊπμητηΐ, ἀἀ5 δ΄ τη ρ Ὀ Δοἢς 
Ὠδίίβ. 

28. αὐτοῦς --- ἃ. 1. ἀϊδ νοιὰ Ὀϊο- 
ὨΥ̓Β108 Θ᾽ 6βοβίοκίθη Τυῦρρθη. 
τἀναντία Θηβαίοις --- Όῖο 

{Π6558]]}5οῆθη ϑίδαία Παίίθη ἴῃ ΤΠΘΌΘη 
ατὴ ΗΠ σοσθη ἀθὴ ΑἸοχᾶπᾶθν ψνοη 
ῬΠογᾶθ (8. ΥΙἽ, 4, 84) ροβεβίθη, υπὰ 
Ῥειορ 88, νορ ἄθη Τῆθρδηθνῃ ἀουίῃϊη 
ΒΘ βοῃ κι, τηἱϊν 80] ἤθη ἘΡΙΟ]σο ρ6- 
κἄτηρ!, ἀ88585 Αἰθχαηᾶθν ἅτη ΕΘ θη 
Ὀἰζίθη τηπϑϑίθ. ϑοιτάθη τγὰν ἀδὺ {Π6- 
υδηΐβοῃθ Εἰ 55. ἴῃ ΤῊ 6588] ΟῪΟΒ8, 
ἦα ΒΟρ8Υ ἃ00}} ἴῃ Μακθαοηΐθη ρο]ιθπα 
Θοπιδοηῦ ψογάθῃ. Ὀίοάον. ΧΥ, 67. 
ΡΙαίαγομ. Ροὶορ. 20. 
Καρύας Ξ δ.  όΟ, 
ὑπὲρ Μηδέας “--- ἴδεν Οεὶ ἰδὲ 

βοηϑύ πῖομΐ θδΚδηηί. 
ἐξήποι --- γΘΥ ]Ο586} ψ ἅτο. 

Ὁ, 18. ΑμδΌ, ΥἹ, ὃ, 26. ἐπεὶ δὲ οὐκ 
ἀφίκεσϑε, ὃ δὲ χρόνος ἐξῆκεν, -οδῷ 
εἰρημένος ἦν παραμένειν --Ξ 
ὃν εἴρητο παραμένειν, Κγτορ. ΥἹ, 2, 

ἕπεσϑαι πωλεῖν τι βουλόμενος, τῶν 
μὲν προειρημένων ἡμερῶν τὰ ἐπι- 
τήδεια ἔχειν ἦν τι πωλῶν ἁλίσκηται, 
πάντων στερήσξται. 
ἅμα ταῦτ᾽ ἔλεγε καὶ -- 50 

νγὶθ ΕΓ ἀἃ8 ρσοβαρί Βαίίθ,, οἷπρ 
ΘΓ ἃ". ὙΕΊ, Ηέγοά. 1,112. ἅμα δὲ 
ταῦτα ἔλεγε ὃ βουκόλος καὶ ἐκκαλύ- 
ψας ἀπεδείκνυε. 

29, ἐπὶ στενόν --- θεν Αοουβ. ἰβί 
γὑγ 0} ] ἃκπ5 οἰπθπὶ ἴῃ ὑποτέμνεσϑαι [16- 
σοημάθη ουραπ ἀον Βενθραηρ Ζὺ οὑ- 
κιἄγθη: 516 θθραῦθῃ 5810. πὸ δἰ πθν 
Εηρθ 465 ερθβ ππὰ βομηϊίθη ἱΠη 
ἀοτὶ 40. 8]. Απδρ. ὟΙ, Ὁ, 20 παρ- 
ηγγέλλετο "δὲ τὰ μὲν δόρατα ἐπὶ 
τὸν δεξιὸν ὦμον ἔχειν, ἴα ϑρθοῖθ 
8 α16 τϑοθίθ ΘΟΒΌ] ΟΣ Ζὰ ΠΘῃηθη ππὰ 
ἀοτί σὰ Πα]ίθη. 

ἐν τῇ ἐπ᾽ Εὐτρησίους ἐκ- 
τροπῇ -- ψοὸ οἷη Νορ ὕ8ὸ ἀθη 
Εἰ βίθυη, ἀθὴ ΒΟ ΟΠ ΘΓ οἰ μον 1, ηἀ4- 
Βομα 465. 5] ἤθη Αὐκαάϊθηβ, 5160 ἢ 
δ Ζυν εἶρι, 

ἐἐς τὴν Λάκαιναν --- Καηη ΠᾺΡ 
Πιθίββθῃ: ἴῃ ἀοὺ Βἰομίπηρ ποῦ [Α1το- 
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Ψ “ » τ 

οὗτοι ὡς ἀποκλείσοντες αὐτὸν τῆς ἐπ᾽ οἷκον ὁδοῦ. ὁ δὲ, οὗπέρ 
ἐστι χωρίον ἐπίπεδον ἐν ταῖς συμβολαῖς τῆς τε ἐπ᾽ Εὐτρησίων 

Α -" ἢ. ἃ ΕΣ ς - ᾽ -" ᾽ Α , ε ΄ 

καὶ τῆς ἐπὶ Μηδέας οδοῦ, ἐνταῦϑα ἐκβὰς παρεταξατο ὡς μαχού- 

80 μενος. ἔφασαν δ᾽ αὐτὸν καὶ πρὸ τῶν λόχων. παριόντα τοιάδε 
παρακελεύσασϑαι. ἄνδρες πολῖται, νῦν ἀγαϑοὶ γενόμενοι ἀνα- 

2 - μκ . “ »"Σ᾽ βλέψωμεν ὀρϑοῖς ὑμμασιν᾿" . ἀποδῶμεν τοῖς ἐπιγιγνομένοις τὴν 
πατρίδα οἵανπερ παρὰ τῶν πατέρων παρελάβομεν᾽ παυσώμεϑα 
αἰσχυνόμενοι καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ πρεσβυτέρους καὶ 
ξένους, ἐν οἷς πρόσϑεν γε πάντων τῶν Ἑλλήνων περιβλεπτότα- 

81 τοὶ ἦμεν. τούτων δὲ ῥηϑέντων ἐξ αἰϑρίας ἀστραπάς τε καὶ 

βροντὰς λέγουσιν αἰσίους αὐτῷ φανῆναι" συνέβη δὲ καὶ πρὸς 
-» ὃ ἕξ » ’ , ΄ Ἁ “ Ἧ ΔΕ ἢ ,’ ὲ δὴ ᾿ 

τῷ δεξιῶ κέρατι τέμενός τι καὶ ἄγαλμα Ἡρακλέους, οὐ δὴ καὶ 
᾽ ΄ , Ἅ -»" , δ 

ἀπόγονος λέγεται, εἶναι. τοιγαροῦν ἐκ τούτων πάντων οὕτω 
πολὺ μένος καὶ ϑάρρος τοῖς στρατιώταις φασὶν ἐμπεσεῖν ὥστε 
᾽ Ξ5 » Ἐ ΄ ΄ ἔργον εἶναι τοῖς ἡγεμόσιν ἀνείργειν τοὺς στρατιώτας ὠϑουμέ- 
νους εἰς τὸ πρόσϑεν. ἐπεὶ μέντοι ἡγεῖτο ὁ ᾿ἀρχίδαμος, ὀλέγοι 
μὲν τῶν πολεμίων δεξάμενοι εἰς δόρυ αὐτοὺς ἀπέϑανον" οἵ 
δ᾽ ἄλλοι φεύγοντες ἔπιπτον, πολλοὶ μὲν ὑπὸ ἱππέων. πολλοὶ 

" 5.6 " » -» ς Ἁ : » ΄ 3 ΄ 

82 δὲ ὑπὸ τῶν Κελτῶν. ὡς δὲ ληξάσης τῆς μάχης τρόπαιον ἐστή- 

Ὠἶρη, ἀ(ὰ αἴθ Βοῃ!δοην ἴθ Αὐκαάΐϊθη, τ6η, 50 πα βδὶθΘ 1} 850 ψἹο ρου, 
π οἢ. οἰηηλαὶ ἴῃ ἀον Νᾶάϊιθ ἄδὺ Ἰακοηὶ- 
506 ἀγθηζΖο, βία [ηἀ ; νυθὴ ΠΊΔΗ 
πολ την ΝΥ δἴβκο ουρἄηζθῃ νν}}} ὁδόν, 
οὐδν, νγἃϑ ἀν᾽ ΘΟΚΠῚ ἀββι .6 ΟΥΒΟΠοΙηΐ, 
Ιϊοϑί: τὴν εἰς τὴν Λάκαιναν. 
καὶ οὗτοι ---- τη Π ἀοκβίοιι δα 

ὑπετέμνοντο αὐτὸν οἵ Πῆηεσσήνιοι. 
ἐκβάς --- πᾶμ]ϊο} ἃὰ85. ἄθιῃ Κηρ- 

Ράᾶ586 ἴὴ αἴθ οἴη ἔθη. 
80. «ξολο σα ἄν - αἰ Βιοζι {1 ἐῦι 

50. Δ} ὃ 82. 
ἀναβλέψωμεν -- ἄθηη, βαρ 

ΡΙαίατο. Αβ68. 83 πρότερόν γέ φα- 
σιν οὐδὲ ταῖς γυναιξὶν ἀντιβλέπειν 
τοὺς ἄνδρας αἰσχυνομένους ἐφ᾽ οἷς 
ἔπταισαν. 

31. ἐξ αὐϑρίας ---τἀφγνανῆ ναι --- 
Ποππον ἀπᾷ Β]12 ον! σὰ ἄἀθὴ ψν]0}}- 
εἰρϑίθη Ζ θ᾽ θη, νγ  ο6. ἄθη Μη ΒΟ Θὴ 
νοῦ ἄφθῃ (ἀδίίονῃ. βθβθθθ. νυ ΡάθΗ. 
ΑΡΟΪ. ϑοοναι. 12 βροντὰς δὲ ἀμφι- 
λέξει τις μὴ μέγιστον οἰωνιστήριον 
εἰναι; Απῇ ἄδν γθοῃίθη ὅθι θυβοῃοὶ- 
Ὠθηἃ 5ἰηα δἰ ρ! οκνουκα πάρη, ἀπά 
γ76}}} 5ῖ6. 88 ᾿ιθιίθυ θη ΠΙπηηγ6] Κου- 

Ὅς 

νγῸ}} βδἷθ 80 ἄθὴ βοβοπέάθυθη Αηι} 61} 
βμοζθιρθι, ἄθῃ ἀἰθ (οἰ᾿οῖν 4 ἄδην "6- 
{6 πάθη ΤΠ 6 ἢ 6] π1 6} Ὠϊηληΐ, Κ6]. 
Ηομι6.. 1]. β, 8ὅ8. Οἁ. ν, 112 Π᾿΄ -- 
6 συθομίο βία ἰδὲ ἀθουπαιρὶ νοὶ ἄθη 
ατυὶθοιθὴ αἶθ, ννὸ αἴθ οἱ οκνου κὐϊηθι- 
ἄδθη. οιοῃθη ουβϑοῃρθίηθη; ἀδγαμη ἰβί 
ἀπ0 ἢ} ἀον Ζι{4}1}, 485. οἵη. ἨθΙΠρ τι} 
465 ΠοΡΆΚΙ65. ἴῃ ἀον Νἄθ6. 465. γϑοῃίθη 
ΕἸ: 618. 810} βοῆηάοθι, θθάἀθαίβδῃι. 

οὐ --- λέγεται -- Εἴη νοὺ Οο)οὶ 
νου δο!ερίον Ζιυβαίψ, ἃἀθὺ ΔἸ] θυ ἀϊη ρ8 
οἴπιηδ! γοροὴ (65 λέγεται Δ} ΓΓἀ}]}Ὸ 
ἰϑί, [ἄν ἀὰ8. πιᾶὰ τνϑηϊρβίθηβ ἐστί οὐ- 
νγαγίοί, ἈΠα ΛΟ Βοἱ 8 ἀλ5. πΐὶ συνέβη 
χὰ γοιοἰπάοπάθ εἶναι. ἰῃ ὉΠ ρου ὅἢ- 
ΠΟΙ ον Ἀγ εἶδ νοὴ ἄδθηῃ θυ ΐθθη ϑαίζο, 
ἰγθηηΐ. 
δεξάμενοι εἰς δόρυ -- ἀἷοὸ 

Εοίηἀθ 850. Π8 16 θυ ἸΚΟ 6 8556}, 
855. τὰ ΟΠ ἄθηὶ ὥὅρθου (ἰθθνδιοὶι 
ἸΏ ΔΟΠ6ὴ Καηπ, Υ6]. 1, 4, 84. εἰς χεῖ- 
ρας δέχεσϑαι. 
ὑπὸ τῶν Κελτῶν --- αἷς 5.6}} 

αηΐου ἀθη Βυγ ΑΚ αβδ  βο θὴ ΗΔ βιγὰρ- 
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σατο, εὐϑὺς ἔπεμψεν οἴκαδε ἀγγελοῦντα ΖΦημοτέλην τὸν κήρυκα 
τῆς τὲ νίκης τὸ μέγεϑος καὶ ὅτι “ακεδαιμονίων μὲν οὐδὲ εἷς 
τεϑναίη, τῶν δὲ πολεμίων παμπληϑεῖς. τοὺς μέντοι ἐν ΣΙπάρ- 
τῃ ἔφασαν ἀκούσαντας ἀρξαμένους ἀπὸ ᾿4γησιλάου καὶ τῶν 
γερόντων καὶ τῶν ἐφόρων πάντας κλάειν. οὕτω κοινόν τι ἄρα 
χαρᾷ καὶ λύπῃ δάκρυά ἐστιν. ἐπὶ μέντοι τῇ τῶν ᾿ἀρκάδων τύχῃ 

οὐ πολύ τι ἧττον ϑμαικδιαςμονύθνς ἤσϑησαν Θηβαῖοί τε καὶ 

Ἠλεῖοι" οὕτως ἤδη ἤχϑοντο ἐπὶ τῷ φρονήματι αὐτῶν. 
Συνεχῶς δὲ βουλευόμενοι Θηβαῖοι ὅπως ἂν τὴν ἡγεμονίαν 88 

λάβοιεν τῆς Ελλάδος, ἐνόμισαν, εἰ πέμψειαν πρὸς τὸν Περσῶν 
βασιλέα, πλεονεχτῆσαι ἂν τι ἐν ἐκείνῳ. καὶ ἐκ τούτου παρακα- 
λέσαντες ἤδη τοὺς συμμάχους ἐπὶ προφάσει ὅτι καὶ Εὐθυκλῆς 
ὁ Δακεδαιμόνιος εἴη παρὰ βασιλεῖ, ἀναβαίνουσι Θηβαίων μὲν 
Πελοπίδας, ᾿άρκάδων δὲ ᾿Δντίοχος ὁ παγκρατιαστὴς, ᾿Ηλείων 
δὲ ᾿“ρχίδαμος" ἠκολούϑει δὲ καὶ ᾿Ζ4ργεῖος. καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι 
ἀκούσαντες ταῦτα ἀνέπεμψαν Τιμαγόραν τε καὶ “έοντα. ἐπεὶ 
δ᾽ ἐχεῖ ἐγένοντο, πολὺ ἐπλεονέκτει ὁ Πελοπίδας παρὰ τῷ Πέρ- 
σῃ. εἶχε γὰρ λέγειν καὶ ὅτι μόνοι τῶν Ἑλλήνων βασιλεῖ συνε- 
μάχοντο ἐν Πλαταιαῖς, καὶ ὅτι ὕστερον οὐδεπώποτε στρατεύ- 
δαιντο ἐπὶ βασιλέα, καὶ ὡς “ακεδαιμόνιοι διὰ τοῦτο πολεμή- 
σειαν αὐτοῖς, ὅτι οὐκ ἐθελήσαιεν μετ᾽ ᾿4γησιλάου ἐλϑεῖν ἐπ᾽ 
αὐτὸν οὐδὲ ϑῦσαι ἐάσαιεν αὐτὸν ἐν Αὐλίδι τῇ ̓ Δἀρτέμιδι. ἔνϑα- 

πὲρ ὅτε ᾿4γαμέμνων εἰς τὴν ᾿ἀσίαν ἐξέπλει ϑύσας εἷλε Τροίαν. 
μέγα δὲ συνεβάλλετο τῷ Πελοπέδα εἰς τὸ τιμᾶσϑαι καὶ ὅτι ἐνε- 80 

94 

Δ] ον ἀϊηρ5 ἀθη Νδηθη, οὐδ νγϑῃηΐρ- 
ϑίθῃη8 τις νϑυ 58. 

94. ἐπλεονέκτει --- Διβ[υΠ 0 Π6- 
Γ65 θοὶ ΡΙαίαγοὶ. ΡεΙορ, 90, 

Ρθι θεϑΐδηαθῃ, υνἱθ θεῖ ἀθὺ δυβίθῃ ἀἢ- 
γν ΘΒ Ποῖ ἀθυβ θη. 5. ὃ 20, 

82. οὐδὲ εἷς τεϑναίη --- ἘΒβ 
ἰδὺ ἀ1685. αἴθ βοβθπδηπίθ {ῃγἄμθη!ο 56 
(ἀδακρυς) ΘΟΠΙΔΘΗΙ, ΡΙαίανοἢ. Αρ68. 
38. Ὀίοάον. ΧΥ͂, 72, ἄον ἄθη Ψογίαβι “μόνοι -- πᾶν !ο ἢ) δοίη Μιιθ ἄγρει, 

ἄον αδρηθν αὐ ἰ0000 Μαηπ 8ι- τ ρου οὖν ἔν 
δἰθθί. οὐδὲ ϑύῦσαι ἐάσαιεν --- 5. ΤΠ], 

Ἐν τς ἀρξαμένους ἀπὸ ᾿Δγησιλάου 
- σοῦ Αροϑιίδοβ δ ὈΪ5 Ζιὶ ἀδη ηἰθα- 
τἰσϑίθῃ ; δἷηθ Απιβανποκδυνοῖβθ, 416 βἰο ἢ 

βΒοηϑί ψΌΠ] πἰοῃΐ Πηδοί. 
83, ἐν ἐκείνῳ πλᾶ!! ΘΓ αΡίοὶ 

οἷηθ. ἃπᾶγε Ρυάροβί(ίοη, εἰνγα παρά 
νὶο 8 84. 
᾿ργεῖος -- νἱ με δῖ ο ἢ οἰη 

ΕἸΘον (νεὶ. 4, 16), σγθῆῃ 68 ηϊο] 
μοίββθη 50}} εἴπ Αγρῖνου, νοῦ] γη8}} 

ΧΕΝΟΡΗ. ΗΙἸΞΥΤ, ΟΜΠ.11.- 

85. μέγα δὲ συνεβάλλετο κτέ. 
-- ΡΙυΐάγοι, ἃ. ἃ. 0. οὐ γὰρ ἠρέμα 
διῆκτο τῆς ᾿Δσίας οὐδ᾽ ἐπὶ μικρὸν 
ἡ δόξα τῶν πρὸς “ακεδαιμονίους 
ἀγώνων; ἀλλ᾽ ὃ ὡς πρῶτος περὶ τῆς 

ἐν Λεύκτροις μάχης ἐξέδραμε λόγος, 
ἀεί τινος καινοῦ προστιϑεμένου κα- 
τορϑώματος αὐξανομένη καὶ ἄνα- 
βαίνουσα πορρωτάτω κατέσχεν. 

8 
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νικήκεσαν οἷ Θηβαῖοι μάχῃ ἐν Δεύκτροις καὶ ὅτι πεπορϑηκότες 
Ἁ ΄ - δ 

τὴν χώραν τῶν “ακεδαιμονίων ἐφαίνοντο. ἔλεγε δὲ ὁ Πελοπί- 
᾽ .ο 7 ᾿- Ἁ μι" , ΄, ς ἠ ς ΕἾ 

δας οτι οἵ ““ργεῖοι καὶ οἵ ᾿Αρκάδες μάχῃ ἡττημένοι εἶεν ὑπὸ 

“ακεδαιμονίων. ἐπεὶ αὐτοὶ οὐ παρεγένοντο. συνεμαρτύρει δ᾽ 
2 - - ΄ ς ᾿] -" , δ. 4 Ῥ ’, 

αὐτῷ ταῦτα πᾶντα ὡς ἀληϑῆ λέγοι ὁ Δϑηναῖος Τιμαγόρας, καὶ 

80 ἐτιμᾶτο δεύτερος μετὰ τὸν Πελοπίδαν. ἐκ δὲ τούτου ἐρωτώμε- 
5 ᾿ , ς ΄΄ ΄ δ -" -»" 

νος ὑπὸ βασιλέως ὁ Πελοπίδας τί βούλοιτο ἑαυτῷ γραφῆναι εἷ- 

πὲν ὅτι Μεσσήνην τὲ αὐτόνομον εἶναι ἀπὸ “ακεδαιμονίων καὶ 
ΩΣ 2 ’ὔ ᾿" οἷ νι ᾽ Ν “-» ᾿ , 
“΄“ϑηναίους ἀνέλκειν τὰς ναῦς" εἰ δὲ ταῦτα μη πείϑοιντο, στρα- 

, 2 ΄ , , "» τεύειν ἐπ᾿ αὐτούς" εἴ τις δὲ πόλις μὴ ἐϑέλοι ἀκολουϑεῖν, ἐπὶ 
87 ταύτην πρῶτον ἰέναι. γραφέντων δὲ τούτων καὶ ἀναγνωσϑέν- 

τῶν τοῖς πρέσβεσιν, εἶπεν ὁ “έων ἀκούοντος βασιλέως, Νὴ 
,ὕ 5 με [χ ἊΨ ΤῸ δ " 2 ν ,͵ 

Ζία,. ὦ ϑηναῖοι, ὥρα γε υμῖν, ὡς ἔοικεν, αλλον τινα φίλον 
3 Α ’ . ᾽ Α δι Δι. “ ς Χ κι 

ἀντὶ βασιλέως ξητεῖν. ἐπεὶ δὲ ἀπήγγειλεν ὁ γραμματεὺς ἃ εἶπεν 
6.8 "- ΄ 

ὁ ᾿4ϑηναῖος, πάλιν ἐξήνεγκε προσγεγραμμένα᾽" εἰ δέ τι δικαιό- 
τερον τούτων γιγνώσκουσιν οἵ ᾿“ϑηναῖοι, ἰόντας πρὸς βασιλέα 

98 διδάσκειν. ἐπεὶ δὲ ἀφέκοντο οἵ πρέσβεις οἴκαδε ἕκαστοι, τὸν 
4 9 -» -" 

μὲν Τιμαγόραν ἀπέκτειναν οἱ ᾿“ϑηναῖοι, κατηγοροῦντος τοῦ 

Μέοντος ὡς οὔτε συσκηνοῦν ἑαυτῷ ἐϑέλοι μετά τε Πελοπίδου 
πάντα βουλεύοιτο. τῶν δὲ ἄλλων πρέσβεων ὃ μὲν Ἠλεῖος ᾽49- 

, ἰὴ πινν ᾿ 3 ᾿ - 3 , ᾽ ΄ 
χίδαμος, οτι προυτίμησε τὴν Πλιν πρὸ τῶν ἄρκαδων. ἐπῇνει 

ν ’ ς Ἂ, ἢ ’ κι 2 - Ἀ.. » 

τὰ βασιλέως. ὁ δὲ Αντίοχος. οτι ἡλαττοῦτο τὸ “ρκαδικὸν, οὔτε 
Ἁ » ᾿ , 9 ΄ , Α Ἁ ᾿ [χὰ Ἁ 

τὰ δῶρα ἐδέξατο ἀπήγγειλέ τὲ πρὸς τοὺς μυρίους οτι βασιλεὺς 

δεύτερος μετὰ τὸν Πελοπέ-: 
δαν --- ρ]οῖο! π80}} ἀθηὶ Ροὶορὶ 88, 

(65. ἰϑί Ὡϊον οδῃΖ Κἰαν, ὙΠ 50] 6 1}}- 
Π10 ἢ}. Ἰοϊβϑί 65: δ΄ Ὀγδοῆίο αἰ Πνκαμά 8 

ὍΟΡ ἀοὺ οὐβίο νγᾶν, σἄν ηα 16 η6Υ αἷθ 
φνοῖὶία 5.6 1|16 οἰπηδηη, Βοῖοι Ἃδ- 
ΒΟῆθη 6, αἷθ ΤΙΠΙΡΌΡα8Β. νοπ Κδηϊρο 
οΥμα θη. χἄμ!ς Ρ]αίδτοῃ. ἃ. ἃ. 0. δαυΐ, 
Τ)οπο 51}. Τυαρροβ. 197 οἱοθί ἐἴ656- 
Ρθ6θη, Π80}} δῦ ἴἰπ Αἰποη νουθυθι οί 
Μοϊημηρ. δα νου ζὶρ Τα]θηΐθ 8}. 

806. γραφῆναι --- πδηλ} 101}. 818 
Βοϑιϊηπηηρ Γν ἄθη θα 51] ρ θη 
ΕΥΙ Θά θη. ; , 
στρατεύειν -- ἰέναι --- ΑΙ5 

δαθ] οί ἰδ σὰ ἀθη θη τῇ ἃ ἢ Σ ΔΡῃδηρὶρ, 
βηα αἷδ ΤΠ ἶν6 βαγημ 16} νὴ (61) 
θεοὶ ὅτι διιβροίαββοποη βούλοιτο. --- 
[ον πρῶτον 5. Ζι Υ, 4, 87. 

87. ἀπήγγειλεν ν οὐ αοἹ- 
ἢ} 65 οί ἀθηὶ Κδηϊρο, 
ἐξήνεγκε --ι ον Βδίηη ἀἴ68685 Δ ου- 

8115 ἄδθη Οδρίηθὶ 468 Κδηϊσϑ, ἴῃ νγ6]- 
ΟἸ165. ἀθύβϑθο 8510}. ἡδοὶῖ ἀϑὺ Ὑ ΟΥΙΘΒ Πρ; 
ΖῸ ἸΟἸΚρ ΖορΘ ἢ, Θά 6᾽ ΜΟΥ, 

προσγεγραμμένα -- Ῥεῖ Ζιυ- 
882 θοβϑίδηα ἴῃ ἄθῃ πῃ δοηβι οἱ θη θη 
δ ούίθη. [858 ἄἀθυ Ευεάθηβνουίγαρ᾽ Π0 0} 
δηάγο ΒΘ βι  Π] Π. 11} 61}, 815 αἴθ. Θθθη 8ἢ- 
ΘΟρΘΡΘηΘη ΕὈγἀουα προ 65 Ῥοορὶἀδ8 
ΘΗ 16Ι 1, ουρίοθὶ 510}. ἃι18. 4θπὶ ΕὉΙ- 
βΘϑηάρθῃ. ᾿ 

38, προὐτέμησε --- πᾶμηϊοιι ὁ 
βασιλεύς. 

τὰ ὃ ὥρα --- αἰο ἀἰΘΒομ θη κο, νυνί οδθ, 
να ΠΟ Ν. (ἄδηθυ ἀον Αὐεκ6}}, ἀθυ 
Κῦπὶρ ἄθῃ (δβδηάίθη ρᾺ}. 

τοὺς μυρίους --- ἀἷε Βιηά68- 
νΟΥ Βα ΠΗ]. Ὑγ ΘΙ ο 6 αἰ ΑἸ ρΘΙΘρθη- 
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ἀρτοκόπους μὲν καὶ ὀψοποιοὺς καὶ οἰνοχόους καὶ ϑυρωροὺς 
παμπλὴηϑεῖς ἔχοι. ἄνδρας δὲ οἵ μάχοιντ᾽ ἂν Ἕλλησι πάνυ ξητῶν 
οὐκ ἔφη δύνασϑαι ἰδεῖν. πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὸ τῶν χρημάτων 
πλῆϑος ἀλαξονείαν οἷ γε δοκεῖν ἔφη εἶναι, ἐπεὶ καὶ τὴν ὑμνου- 
μένην ἂν χρυσῆν πλάτανον οὐχ ἱκανὴν ἔφη εἶναι τέττιγι σκιὰν 
παρέχειν. 

ὼς δὲ οἱ Θηβαῖοι συνεκάλεσαν ἀπὸ τῶν πόλεων ἁπασῶν 89 
ἀκουσομένους τῆς παρὰ βασιλέως ἐπιστολῆς, καὶ ὁ Πέρσης ὁ 
φέρων τὰ γράμματα δείξας τὴν βασιλέως σφραγῖδα ἀνέγνω τὰ 
γεγραμμένα, οἵ μὲν Θηβαῖοι ὀμνύναι ταῦτα ἐκέλευον βασιλεῖ 
καὶ ἑαυτοῖς τοὺς βουλομένους φίλους εἶναι. οἱ δὲ ἀπὸ τῶν πό- 
λεὼν ἀπεκρίναντο ὅτι οὐκ ὀμούμενοι ἀλλ᾽ ἀκουσόμενοι πεμ- 
φϑείησαν᾽ εἰ δέ τι ὁρκὼῶν δέοιντο, πρὸς τὰς πόλεις πέμπειν 
ἐκέλευον. ὁ μέντοι ᾿ἀρκὰς “υκομήδης καὶ τοῦτο ἔλεγεν, ὅτι οὐδὲ 
τὸν σύλλογον ἐν Θήβαις δέοι εἶναι, ἀλλ᾽ ἔνϑα ἂν ἢ ὁ πόλεμος. 
χαλεπαινόντων δ᾽ αὐτῷ τῶν Θηβαίων καὶ λεγόντων ὡς δια- 

φϑείροι τὸ συμμαχικὸν, οὐδ᾽ εἰς τὸ συνέδριον ἤϑελε καϑίζειν, 
ἀλλ᾽ ἀπιὼν ὥχετο, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ πάντες οἵ ἐξ ᾿“ρκαδίας πρέ- 
σβεις. ὡς δ᾽ ἐν Θήβαις οὐκ ἠϑέλησαν οἱ συνελθόντες ὀμόσαι, 

ἔπεμπον οἱ Θηβαῖοι πρέσβεις ἐπὶ τὰς πόλεις, ὀμνύναι κελεύον- 
τες ποιήσειν κατὰ τὰ βασιλέως γράμματα, νομίζοντες ὀκνήσειν 
μίαν ἑκάστην τῶν πόλεων ἀπεχϑάνεσϑαι ἅμα ἑαυτοῖς τε καὶ 
βασιλεῖ. ἐπεὶ μέντοι εἰς Κόρινϑον πρῶτον αὐτῶν ἀφικομένων 
ὑπέστησαν οἵ Κορίνϑιοι, καὶ ἀπεκρίναντο ὅτι οὐδὲν δέοιντο 
πρὸς βασιλέα κοινῶν ὅρκων, ἐπηκολούϑησαν καὶ ἄλλαι πολλαὶ 

40 

Ἰιοίίθη Αὐϊκδαϊθηβ ἰεἰιθίθ. 5, Πιοάον,. 8587 ΤιγιυαΖο8. 59] 8ὺ ἄθῃ δηία κα ]- 
ΧΥ, ὅ9. Β0Π6 Εὐϊθάθῃ δῦ θη ΟΟηρΊο55 ἀθὺ 

οἵ τϑ ἑαυτῷ, ἰϑί ἴθι, νγῖθ ἀᾶ8β Εὐβοίῃ θοκαπηΐ σ᾽ μηδο]ι Πϑίίθ. 
ο] θη γέ τεἰρί, Ζὰ Ὀοίοηθη, νγἂ!- 
τοπ 68 βοπϑί δδὶ ἄθη ΑἸΠΙΚΘΓῚ ἴαϑιί 
ΠᾺΡ ΘῺ ΚΠ 11180} σοργϑθοῃΐ πἱγά. ΔΘ 
Ὠΐθυ ἀπο Απηδρ. 1, 1, 8; γθβ8ρ. Αἰ μι. 

τὴν-- σφραγῖδα --- ἀλ5 πίον ἀον 
ΒΘ μΣ θοΠ Πα ΠΟ ἢ 6 Ε γί 1, 4,8 
σῳφράγισμα. Τηυκγά, 1, 129 ἐπιστο- 

17; ΡΙδίομ. ιἀθίη;, 5.174. 
τὴν ὑμνουμένην χρυσῆν πλά- 

τανον --- Ὠΐδβθ Ρ]αίϑηθ, 80 ψὶθ οἷῃ 
δοιάμπον ΝΥ εἰπβίοοϊς, νγᾶγθῃ οἰηβί (6 ΠῚ 
θάγοῖοβ νοτὴ Ρυίῃϊοβ., δἰ ἤθη 56 }ν τϑὶ- 
οἴθη Πγάθν, σθβομθηκί νγουάθη, Ηργοάᾶ, 
ΥΠ, 27. Ἶ Ν 

ἂν --- τοι ἱκανὴν εἶναι Ζιι νοῖ- 
θ᾽ηάθη, 

39, ὁ Πέρσης --- νῖο Διο ἴηι 4, 

λὴν ἀντετίϑει αὐτῷ ὡς τάχιστα δια- 
πέμψαι καὶ φιν σφραγῖδα ἀποδεῖξαι. 
ΜΟΙ ΓΎ 

ΤΩΣ ταῦτα -- ἀϊδ5 Ζ 
ΘΒ Οη νν ὅγ 6Ὲ; οἷπθ βοηϑί "Ιοἢ  4Π]1ρ6- 
μη ῖη ὮὈ]1οΙνο Οοπβίγποίϊοι. ὟΡ], ἀπ0}} χὰ 
4, 10. 

Δυκομήδης -- 5. 8.28. 
τὸ συμμαχικόν 

μαχους. 
---- τοὺς συμ- 

5. Ἔ 
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πόλεις κατὰ ταὐτὰ ἀποκρινόμεναι. καὶ αὕτη μὲν ἡ Πελοπίδου 
καὶ τῶν Θηβαίων τῆς ἀρχῆς περιβολὴ οὕτω διελύϑη. 

3 Ἀν ΄ 
4Ἵ1.:. ἄὐϑις δ᾽ Ἐπαμεινώνδας, βουληϑεὶς τοὺς ᾿'“χαιοὺς προσα- 

Ω’ - ΄ ’ 7 ᾿ 

γαγέσϑαι. ὅπως μᾶλλον σφίσι καὶ οἱ ρκάδες καὶ οἵ ἄλλοι σύμ- 
μαχοι προσέχοιεν τὸν νοῦν, ἔγνω ἐκστρατευτέον εἶναι ἐπὶ τὴν 
᾿ἀχαΐαν. Πεισίαν οὖν τὸν ᾿Ζ4ργεῖον στρατηγοῦντα ἐν τῷ ΄ἄργει 
πείϑει προκαταλαβεῖν τὸ Ὄνειον. καὶ ὁ Πεισίας μέντοι κατα- 

᾿ 2 ἢ ν »} , . δὼ 
μαϑῶν ἀμελουμένην τὴν τοῦ Ονείου φυλακὴν ὑπότε Ναυκλέους, 
« Ξ » » -" , ΄ 

ὃς ἤρχε τοῦ ξενικοῦ τῶν “ακεδαιμονίων, καὶ ὑπὸ Τιμομάχου 
-»} ΄ , » τοῦ ᾿4ϑηναίου, καταλαμβάνει νύχτωρ μετὰ δισχιλίων ὁπλιτῶν 

ν -" ΄ ᾿" »" 

τὸν ὑπὲρ Κεγχρειῶν λόφον, ἔχων ἑπτὰ ἡμερῶν τὰ ἐπιτήδεια. 
΄ ΡῈ ς - , 42 ἐν δὲ ταύταις ταῖς ἡμέραις ἐλϑόντες οἵ Θηβαῖοι ὑπερβαίνουσι 

τὸ Ὄνειον, καὶ στρατεύουσι πάντες οὗ σύμμαχοι ἐπ᾽ ᾿άχαΐαν, 
ς 3 ’ ΄ »" -» ᾿ 

ἡγουμένου Ἐπαμεινώνδου. προσπεσόντων δ᾽ αὐτῷ τῶν βελτί- 
᾽ φῖνς .-» ΄ δ ΄ ε ἰχή Α 

στῶν ἐκ τῆς Ἅχαΐας. ἐνδυναστεύει ὁ Ἐπαμεινώνδας ὥστε μὴ 

48 φυγαδεῦσαι τοὺς κρατίστους μηδὲ πολιτείαν μεταστῆσαι, ἀλλὰ 
πιστὰ λαβὼν παρὰ τῶν ᾿ἀχαιῶν ἡ μὴν συμμάχους ἔσεσϑαι καὶ 
᾽ ΄ “ ᾽ι νυ δὰ δι “ 3. Ψὸ 
ἀκολουϑήσειν ὁποι ἂν Θηβαῖοι ἡγῶνται, ουτῶς ἀπῆλϑεν οἴκαδε. 

κατηγορούντων δὲ αὐτοῦ τῶν τε ἄρκάδων καὶ τῶν ἀντιστασιω- 
τῶν ὡς Δακεδαιμονίοις κατεσκευακὼς τὴν ᾿Αχαΐαν ἀπέλϑοι, 
ἔδοξε Θηβαίοις πέμψαι ἁρμοστὰς εἰς τὰς ᾿4“χαΐδας πόλεις. οἵ δ᾽ 

ἐλθόντες τοὺς μὲν βελτίστους σὺν τῷ πλήϑει ἐξέβαλον, δημο- 
᾽ »ν ον ΄ 

κρατίας δ᾽ ἐν τῇ Ἅχαΐα κατέστησαν. οἱ μέντοι ἐκπεσόντες συ- 
στάντες ταχὺ, ἐπὶ μίαν ἑκάστην τῶν πόλεων πορευόμενοι, ὄν- 

3. ςευ3α ἷν ΔΜ 4 Α , δ , ε κ 
τὲς οὐκ ὀλίγοι, κατῆλθον τε καὶ κατέσχον τὰς πόλεις. ἐπεὶ δὲ 

40. περιβολὴ -- ἄκ58. Τυδοῃίθη βἰοκνδίοῃ, υῖθ βοιβϑδί οἵ βέλτιστοι. 
ΠΔ0}) οἰνγᾶβ; γνϑ]. περιβάλλεσϑαι ΙΝ, 6]. 8 43. 
8, 1 “43. ἀντιστασιωτῶν --- ἃ. ἰ. 

41. ἄυϑις -- ἴηι 4. 866 ν. Οἴν, ἀϊθ ἀδπιοκυαίίβοια Ραγίοὶ ἴῃ Αοδΐδ. 
γ 6 Ὲ ἢἴομι ν θ] ] οἰ  ε ἴῃ ἀθυβ ρθη Ζεϊΐ, ΜΠακεδαιμονίοις κατεσκευσ- 

ἴῃ ΘΙ ΠΟ. 810}. αἀἷθ (ἀοϑαηάίθη ἀοὺ κώς -- ἰηἤοηλ ον αἴθ αὐ βίο κυ αι 50 6 Π 
αὐϊθομθη. πη Ρουβίβομθη Ποίδ θοίδη-ὀ Ἀθοίθυιηρθη, αἴθ ε8. τηῖὶ ἄθη 1 κοαᾶ- 
ἄδθη. 1. τοί θβοι, (ὐθοῃθη!, Ὗ, τηοηΐουη ΠἰδΙίθη, ἴῃ ἄἀθη ϑιδάϊθη θ86- 
5... ὅ890 ἀογ ἀθδυίβοι. {60 608. [εβιϊρσία. 
σφίσι --- ἰὰπι απ ἀθὴ ΤῊΘΡΑΠΘΥΙ. σύντῷ πλήϑει---τὐὐ τ ἃ 1 ἀδὲ 

γ6]. σὰ ΙΝ, ὁ, 4 α. ΥΙ, ὅ, ὅ. ἀοπιοΚεαιβομθι 01] Κ8 ΠῚ 6 ρ᾽ 6. 
“42. προσπεσόντων ---᾽«α΄ ἰῃ- συστάντες --- αἴθ ἀὰ8 ἄδη οἷη- 

ϑίᾷ παϊρ 65 Β[{ί6η. Ζο]ηθὴ διᾷάίοη νϑυρθαηηίθ νϑυθὶ η ρ  Θἢ 
ἐἠδυναπέευξι ε: ΘοΥ Ρον τ ῖίο ἴθ. χὰ οἰπθη ἀδηζθῃ, ἀ88 80 ἄθη 

ἀαγο 8θῖη ρουβδπιϊοῆ 5. Απ- οἰηζθίηθη διἃ αἰ ἀθου ρθη υγϑΥ, 
536 ἢ 6η. ἐμέσευον --- 5ῖ6. ΒἰοΙίΘη [οι πῖοῃὶ 
τοὺς κρατίστους -ὀ ὠμὼἔαἰα Αὐῖ- νῖρ ἔγῦ ΠΥ πδαίγα!. 
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κατελθόντες οὐκέτι ἐμέσευον, ἀλλὰ προϑύμως συνεμάχουν τοῖς 
“ακεδαιμονίοις, ἐπιέξοντο οἵ ᾿ἀρκάδες ἔνϑεν μὲν ὑπὸ “ακεδαι-- 
μονέων, ἔνϑεν δὲ ὑπὸ ᾿Ζχαιῶν. ἐν δὲ τῷ Σικυῶνι τὸ μὲν μέχρι 
τούτου κατὰ τοὺς ἀρχαίους νόμους ᾽ πολιτεία ἦν. ἐκ δὲ τούτου 
βουλόμενος ὁ Εὔφρων. ὥσπερ παρὰ τοῖς “Πανθδφεμονίορᾷ μέγι- 

στος ἣν τῶν πολιτῶν, οὕτω καὶ παρὰ τοῖς ἐναντίοις αὐτῶν πφω- 
τεύειν, λέγει πρὸς τοὺς ᾿Ζργείους καὶ πρὸς τοὺς ᾿ἀρκάδας ὡς εἰ 
μὲν οὗ πλουσιώτατοι ἐγκρατεῖς ἔσοιντο τοῦ Σικυῶνος, σαφῶς, 

ὅταν τύχῃ, πάλιν λακωνιεῖ ἡ πόλις" ἐὰν δὲ θημρεροῦά γένη- 

ται, εὖ ἴστε, ἔφη. ὅτι διαμενεῖ ὑμῖν ἡ πόλις. ἐὰν οὖν μου παρα- 
γένησϑε, ἐγὼ ἔσομαι ὁ συγκαλῶν τὸν δῆμον, καὶ ἅμα ἐγὼ ὑμῖν 
ταύτην πίστιν ἐμαυτοῦ δώσω καὶ τὴν πόλιν βέβαιον ἐν τῇ συμ- 
μαχίᾳ παρέξω. ταῦτα δ᾽, ἔφη, ἐγὼ πράττω εὖ ἴστε ὅτι πάλαι 

μὲν χαλεπῶς φέρων, ὥσπερ ὑμεῖς, τὸ φρόνημα τῶν “ακεδαι- 

44 

Ἂ ΄ 3 

μονέων, ἄσμενος δ᾽ ἂν τὴν δουλείαν ἀποφυγών. οἵ οὖν ᾿4ρκά- 4 
᾿ 57 - ζω», κε δι, ἐν, ΄ " Ξ 8 ὅν 

δες καὶ οἱ ᾿Ζργεῖοι ἡδέως ταῦτ ἀκούσαντες παρεγένοντο αὐτῷ. 
ς 3 ᾽ ; ΕῚ - 3 - [4 » 9, ᾿’ Α - ᾿ ’, 

ὁ δ΄ εὐϑυς ἐν τῇ ἀγορᾷ παροντῶν τῶν “ργείων καὶ τῶν ἤρκα- 
“ Ἁ - ε » 

δων συνεχάλει τὸν δῆμον, ὡς τῆς πολιτείας ἐσομένης ἐπὶ τοῖς 
" οἷ ΄, ᾿Ὶ »" 

ἴσοις καὶ ὁμοίοις. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, στρατηγοὺς ἐκέλευσεν 
Ο 3 ω πον ᾿, » 3 ΄ " 

ἑλέσϑαι ουστινας αὑτοῖς δοκοίη οἱ δ᾽ αἱροῦνται αὐτὸν τε τον 
ς 2 

Εὔφρονα καὶ Ἱππόδαμον καὶ Κλέανδρον καὶ ᾿Ζκρίσιον καὶ “υ- 
4 - ’ 

σανδρον. ὡς δὲ ταῦτα ἐπέπρακτο, καὶ ἐπὶ τὸ ξενικὸν καϑίστη- 
᾽ , ι - »" δλ , ν ΄ » 

σιν 4δέαν τὸν αὐτοῦ υἵον, “υσιμενὴν τον ἘΠΟΠΥ ἄρχοντα 

ἀποστήσας. καὶ εὐθὺς μὲν τούτων τῶν ξένων ὁ Εὔφρων πι- 

στούς τινὰς εὖ ποιῶν ἐποιήσατο, καὶ ἄλλους προσελάμβανεν, 

οὔτε τῶν δημοσίων οὔτε τῶν ἱερῶν χρημάτων φειδόμενος. καὶ 
᾽ τ Ξ..: - ὅσους δ᾽ ἐξέβαλεν ἐπὶ λακωνισμῷ, καὶ τοῖς τούτων χρήμασιν 

- » )] 3 

ἐχρῆτο. καὶ τῶν συναρχόντων δὲ τοὺς μὲν δόλῳ ἀπέκτεινε, 

44, τὸ μὲν μέχρι τούτου -- ὅταν τύχῃ -- Ροἱ ρᾶββθηάθν 
ΖΕ θ Θβι πη πη 6 ΘΒ 161 410} συγ (ἢ 6] 6 6.8 Π ἢ 611. 
βἰ8 ἄυτοι Ριάροδίιοηθι. πε ἰμγοῖὶ ἃ-Ὁ. εὖ ἔστε ὅτι -- Πηρεοταίίν, ΥΒ]. 
5115 Διιδροανγοκί βἰπά, ἀθη ΑὙ 6], ἀπὶ ἀπο} σὰ ΥἹ, 1, 4. 
ἄθῃη ρδῆζβϑῃ Αὐθϑάτιοῖς 85 Ζοιιαπεν ἂν -- ἀποφυγών--:ὃς ἂν ἀπο- 
Δα Ζαάββθη. ΥΘ]. τὸ ἀπὸ τούτου ἸΥ͂, φύγοι. 
θ, 12; τὸ ἀπὸ τοῦδε Κυτορ. ΙΥ, 2, 40.ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ ὁμοίοις 
δῦ Ὑ, 1, 6: 3, 851. ΥἹἹ, 1, 11| 2, -τ 5. τι δ 
9; τὸ ἐκ τοῦδε Κγτορ. Ὗ, 5, 49; ὙΠ, - 46. ἐποιήσατο -- ἰδὲ τιϊξ πι- 
ὅ, 74. 

μ ἐγ ιστος -- 8, 8 εῖδβιί οὐ φι- 
λαίτατος ὧν αν εδαιμονίοις. 

στούς [1] νογθηάθη, 

ἱερῶν χρημάτων φειδόμε- 
νος -- (!. ὃ, 8. 

40 
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τοὺς δὲ ἐξέβαλεν" ὥστε πάντα 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

᾿ 3. 6 -᾿ 9 ΄ - 

ὑφ ἑαυτῷ ἐποιήσατο καὶ σαφῶς 
τύραννος ἦν. ὕπως δὲ ταῦτα ἐπιτρέποιεν αὐτῷ οἱ σύμμαχοι, τὰ 
μέν τι καὶ χρήμασι διεπράττετο, τὰ δὲ καὶ, εἴ ποι στρατεύοιντο, 
προϑύμως ἔχων τὸ ξενικὸν συνηκολούϑει. 

Οὕτω δὲ τούτων προκεχωρηκχύτων, καὶ τῶν τε 4ργείων ἐπι- 
τετειχικότων τῷ Φλιοῦντι τὸ ὑπὲρ τοῦ Ἡραίου Τρικάρανον, καὶ 
τῶν Σικυωνίων ἐπὶ τοῖς ὁρίοις αὐτῶν τειχιζόντων τὴν Θυαμίαν, 
μάλα ἐπιέξοντο οἵ Φλιάσιοι καὶ ἐσπάνιξον τῶν ἐπιτηδείων" 
ὅμως δὲ διεκαρτέρουν ἐν τῇ συμμαχίᾳ. ἀλλὰ γὰρ τῶν μὲν με- 
γάλων πόλεων, εἴ τι καλὸν ἔπραξαν, ἅπαντες οἵ συγγραφεῖς 

ὅπως --- Ἰδοὴ διαπράττεσϑι, νοὶ! 
ἀθν ΑΡΒι ἢ ββαίζ Ζιρ] οὶ. νοὴ ἃ 6 
ϑαίζε τὰ δὲ --- συνηκολούϑει 8"- 
πᾶηρι, νγἅπνθπα βοηβί πδοὴ διαπράτ- 
τεσῶϑαι ἀον Ἰηῆἤηῃ. 5(θιιί, 5, Ζζα ΙΥ, 4,7. 

τὰ μὲν τι -- ΙῺ ἀδον Βοάἀδαίαμηρ' 
{Π6115 τι {ἢ 6115. ἰβὶ τὰ μὲν --- τὰ δέ 
80. ΖῈΓ ΡΑΡΓΚ6] ρονογάθη, 4885 (ἰοὺ 
ΡΙαν ἃ] ἀανῖη πἰο πὶ πιθοῦ θοδομίοί υνὶνά. 
Απᾶρ. ΙΝ, 1, 14. τὰ μέν τι μαχόμε- 
νοι, τὰ δὲ καὶ ἀναπαυόμενοι. Νε- 
θθη ἀοὺ Νονθιηάιης ἀον ϑᾶϊσα ἀπτοἢ 
μὲν --- δὲ πᾶ οι 5160} ίον. ἀἴθ ἀπτοὶ 
καὶ --- καί. Κγτορ. 1, 1, 1; ὅ, 8:11, 
7 ΠΝ ΤΙ ας Θῶ, 

Π. 16 ἴῃ ἀϊοβθιη Οδρ 6} οὐ χά! θὲ 
Εγοὶσηἶδβθ θ᾽! 6 ᾿ὑρίϑοάθη (685 νοὴ 
ἄθη ϑρανγίαπμουη σορθὴ αἀἷθ ΤΠΘΡΔΠΟΥ 
απα ἄθγθη θα η 685 θη 0856} ρ ΘΓ ἢγίθη 

νΣ: ὦ 

ΠΝ 
λν ΙΝ Ὑ ΓΖ 

μρι 

Κυϊθρθβ, ψϑίομθ αἰ δίαάι ῬΗΠ σ᾽ Β6- 
ἰγαΐθη. Ἐὰν ἄθῃ ψουϊαι 468 Κυΐθροβ 
ἴηγ ΑἸ]Ρ θη θίη θη β᾽ηα βῖ6 νοῇ πῃίου- 
Θϑογάπηοϑίον. Ομ ἰρ Κεῖι. 

1. ἐπιτετειχικότων --- 5. τὰ 
Ἢ1,.2..Α. 

τὸ ὑπὲρ τοῦ Ἡραίου Τ᾽ ρικά- 
ρανον --- οἴῃ ἴῃ ἀγοὶ βίαπηρίδ ϑριίσοη 
Δι᾽ θη ον ΒΘΓρ᾿, γθ μου αἰθ ρθη 6 
νοῦ ΡἢΠ 5 πῃ ΝΟ, Ὀορυθη φί ; τηϊΐ ἀθηι- 
861|06η Ναπηθη ννὶγὰ διὸ} ἀϊθ γὸπ ἄθη 
Αὐρίνουη δηροίορία Εδβίαπηρ ὈθΖθίοῃ- 
ηοί, ἄογθηῃ Βαΐποη ἴ,. Β0855 Βθίβθη ππὰ 
Βοἰβθγουίθη 1. 5, 81 ἴῃ ἄθηὶ οθουμ δ} 
465. Ἰειχίβϑβη Πουΐοβ Ηαρίοβ ἀθογρὶοϑ 
ΘΘΙ ΘΠ 6 ἢ. βορϑηδηηίθη ΡϑΙδθο Καβίγοη 
Ζι Θυκθηηθη ρο᾽αιθίθ. Ὀϊθ ἴὰρο 4685 
πῖον οὺνν ἃ πηίθη Ηδυδ ἢ Πρ ι πη65, ἀἃ5 
ΠδΔοἢ ὃ 12 ρθη} 18. ΠΟῸἢ. πὶ ΑΡΠδηρ6 

ἀθ8 Βεῦρϑβ, πἰοῃί πη ἀδθὺ 
Εθθημθ ρείθσθη νγᾶν, ἰᾶϑϑβι 
810}. πίοθς Θ᾽ ΘηϑιΘΥ ΒΘϑίϊπι- 
τηθη, δουρὶ. ἄθη ὈδἰΠθρθη- 
ἄρῃ Ρίαη, νγγο ἤοϑϑ 65 ἴῃ 
ον Νἅ!ιθ ἄδν πὶ αὶ ΒΘ Ζοῖο}- 
ποίθῃ Καρθῖ!]α βιιο ίο, 
Θυκμ ία --- πότα!το!ν νοὶ 

ΡΗΠΐι5, ἃπὶ ΟἿ Ρ 6] ἀθ5 Βεγρ- 
το κθηβ, νγϑίομου Ἰοίχέ τὰ 
Σπιριά ποπαπηΐ, αἴθ ΕἸ τι55- 
(Πᾶν 468 Αβοροβ ὑπὰ ἀθβ 
Νεπιθᾶ βοῃείεί. Κρ). Βοβ5 
ἃ. ἃ. 0, 5. 41 δ᾽, 
ἐντῇ συμμαχία--- νῖι 

ἄθη ᾿ναἰκοἀιηοπίογι. Κρ]. ΥἹ, 
4, 0.“δὃ. αὶ ἡ 1 
ἀλλὰ γάρ -- ἀθὸν ἰοἢ 

Μ1} σϑηδιθῦ νοι ΡἢΪ 18 Βρτο- 
ὁΠ6η, ἀ θη ---ἾΥ̓ ΒΡ]. χὰ 8,4. 

“7 »νῃ.5511}. 1 

- 

ἀπ ον, κὰν 5.6 δι τε  παθῇ 
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μέμνηνται" ἐμοὶ δὲ δοκεῖ, καὶ εἴ τις μικρὰ πόλις οὖσα πολλὰ 
καὶ καλὰ ἔργα διαπέπρακται, ἔτι μᾶλλον ἄξιον εἶναι ἀποφαί- 

’ , ΄ὔ Ἁ 3.6 Κ , {4 Ὁ) 

νειν. Φλιασιοι τοίνυν φέλοι μὲν ἔγενοντο “Πακεδαιμονίοις. οτ᾽ ἡ 
τ 53 ᾿ 3 3 - - ΄ 

ἐκεῖνοι μέγιστοι ἡσαν᾽ σφαλέντων δ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ἐν “εύκτροις 
9 ΄ »-» 

μάχῃ καὶ ἀποστάντων μὲν πολλῶν περιοίκων, ἀποστάντων δὲ 
πάντων τῶν εἱλώτων, ἔτι δὲ τῶν συμμάχων πλὴν πάνυ ὀλίγων, 

΄ 2 Ὁ ε ἐᾷ - ,ὔ 

ἐπιστρατευόντων δ᾽ αὐτοῖς ὡς εἰπεῖν πάντων τῶν Ἑλλήνων, 

πιστοὶ διέμειναν, καὶ ἔχοντες πολεμίους τοὺς δυνατωτάτους 
» 9 ’ 3 ΄ 3 δ᾽, 

τῶν ἐν Πελοποννήσῳ ρκαδας καὶ “4ργείους ὅμως ἐβοήϑησαν 
, - , -“΄5 ( - 

αὐτοῖς, καὶ διαβαίνειν τελευταῖοι λαχόντες εἰς Πρασιὰς τῶν 
, 13. 2 Γὰ 

συμβοηϑησάντων, ἦσαν δ᾽ οὗτοι Κορίνϑιοι, ᾿Επιδαύριοι, Τροι- 
ς -. ε - , . ξήνιοι, Ἑρμιονεῖς. ᾿Αλιεῖς, Σικυώνιοι καὶ Πελληνεῖς, οὐ γάρ 3 

, Ἂ , 3 2 2 "] 3 ἈΠ ἢ ᾿ ᾿ 

πῶ τότε ἀφέστασαν. αλλ οὐδ᾽ ἐπεὶ ὁ ξεναγὸς τους προδιαβε- 
ἣν» Ἁ ᾽ Ἁ 3 Α » 3 3 « 3 ’ 

βῶτας λαβὼν ἀπολιπὼν αὑτοὺς ᾧχετο, οὐδ᾽ ὡς ἀπεστράφησαν, 
πρλαα ες τ ΄ ΄ ἢ -» » - ᾿ 
αλλ ηγεμονα μισϑωσαμενοι ἐκ Πρασιῶν, ὀντῶν τῶν πολεμίων 

.} , δ“ )γκ 7 , Ν , 3. ὦν 
περὶ ᾿΄4μύκλας, ὅπῶὼς ἐδύναντο διαδύντες εἰς Σπάρτην ἀφίκον- 
το. καὶ μὴν οἵ “ακεδαιμόνιοι ἄλλως τε ἐτίμων αὐτοὺς καὶ βοῦν 

᾽ 3 3 »ὁὦῬἍ , --« 

ξένια ἔπεμψαν. ἐπεὶ δ᾽ ἀναχωρησάντων τῶν πολεμίων ἐκ τῆς 4 
Ν , 3 »Ὕ 3 Ἷ “-« “Ὁ 

“ακεδαίμονος οἵ “4ργεῖοι ὀργιξομενοι τῇ τῶν Φλιασίων περὶ 
τοὺς “ακεδαιμονίους προϑυμίᾳ ἐνέβαλον πανδημεὶ εἰς τὸν 

- ΤῊΝ , ελΑν τὸς" ς 7 ΟΡ δ ραν ᾽ ᾿ 
Φλιοῦντα καὶ τὴν χῶραν αὑτῶν ἐδῇουν,. οὐδ᾽ ὡς υφίεντο, ἀλλὰ 

᾿ ΤᾺ ὍΡ5 , ’ μ4 3, «ἡ , ϑ 
καὶ ἐπεὶ ἀπεχώρουν φϑείραντες ὁσα ἐδύναντο. ἐπεξελθόντες οἵ 

τῳ " μ -᾿ τῶν Φλιασίων ἱππεῖς ἐπηκολουϑουν αὐτοῖς. καὶ ὀπισϑοφυλα- 
ἰὼ » ς » 

κούντων τοῖς ᾿4ργείοις τῶν ἱππέων ἁπάντων καὶ λόχων τῶν μετ᾽ 
᾽ ᾿] , ᾽ 

αὐτοὺς τεταγμένων, ἐπιϑέμενοι τούτοις ἑξήκοντα ὄντες ἐτρέ- 
ἥ 2 , , 

ψαντο πάντας τοὺς ὀπισϑοφύλακας᾽ καὶ ἀπέχτειναν μὲν ὀλίγους 
- , ς ᾿ ᾿ 

αὐτῶν, τρόπαιον μέντοι ἐστήσαντο ὁρώντων τῶν ᾿Δργείων οὐ- 
᾿) 2 [ 

δὲν διαφέρον ἢ εἰ πάντας ἀπεκτόνεσαν αὐτούς. 

τις μικρὰ πόλις οὐσα-- οἷ! 6 
δΙιδαΐ, ἀ16᾽ πὖν ΚΙ οἴη, δι, 08 
ΡΠ 5 ΠῚ ν,8, 10 εἶπα δίδάι πλέον 
πεντακισχιλίων ἀνδρῶν σϑηδπηηΐ νὶνά, 
80 Κη τὴᾶπ ἤδη Αυβάνιοῖςκ μικρά 
μὰ 85. ἰπὶ Ὑ  ΥρΊ ΘΙ. σὰ ἀθ Ποιν- 
Βοῃθηάθῃ ϑίααίθη ϑρατγία, ΑἰΠ 6, ΤΠ6- 
θ6ῃ δϑυτγδθομί ΔΏΒΘΠ6Η. 

2, ἐν τῇ ἐν -- ὕϑὀ᾽εν αἴ6 γιθάουπο- 
Ιαηρ ἀδν Ῥιεᾶροβί ἴοι Ἐς ΖΙ Σ 0). 
ἀποστάντων ---5.Ν1,ῦ 32. Ὀΐδ Ζι- 

ἡδοιδί οὐ σα (6 ἢ ΒΕρεθθπποίίδῃ [4 Π16η ἴῃ 
ἀϊοΖοι 465 ουβϑίθ ΕἸ η 4165 ἀογ ΤΠ ΘΟ ΠΟΥ, 

ϑ,ι ἀφέστασαν -- ΜΕ. 1... 18; 
δ λ. θ᾽. -- λλαυ οὶ φοβθίζί, 

4|5 βίᾶ πη 48. βίαι{ ἀ68 Ῥανιϊο "5 λαχόν- 
τὲς 6ἷπ γ ρθη Πηϊίαηι. γρὶ. Κγτορ. 
ΙΝ, ὃ, 14. ὅ γε "μὴν μάλιστά γ᾽ ἂν 
τις “φοβοίη. , αλλ᾽ οὐδὲ τοῦτο 
ἀμήχανον. 
ὄντων--᾿ἀμύπλα ς---5. ΥΙ, ὅ, 90. 
4. εἰς τὸν Φλιοῦντα -- 8. τι 

ΙΝ, 4, 16. 
μέντοι τ ἐπιβρυθομθηά ἀθπ νοῦ- 

δυΐσεσδηροηθη μέν. Υρ6]. 4, 8. Κγιορ. 
ΥΙ, 9. 1 - 
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φρουρῶν τὰ ὅπλα ἔρημα. 
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Αὖθις δὲ Πακεδαιμόνιοι μὲν καὶ οὗ σύμμαχοι ἐφρούρουν τὸ 
Ὄνειον, Θηβαῖοι δὲ προσήεσαν ὡς ὑπερβησόμενοι. πορευομένων. 
δὲ διὰ Νεμέας τῶν ᾿ἀρχκάδων καὶ Ἠλείων, ὅπως συμμίξαιεν 
τοῖς Θηβαίοις. προσήνεγκαν μὲν λόγον τῶν Φλιασίων φυγάδες 
ὡς εἰ ἐϑελήσειαν ἐπιφανῆναι μόνον σφίσι, λάβοιεν ἂν Φλιοῦν- 

τα᾿ ἐπεὶ δὲ ταῦτα συνωμολογήϑη. τὴς νυκτὸς ὑπεκαϑίξοντο 
ὑπ᾽ αὐτῷ τῷ τείγει. κλίμακας ἔχοντες οἵ τε φυγάδες καὶ ἄλλοι τῷ ἐν μ 6 δχ δ φυγαῦὲς 

μετ᾽ αὐτῶν ὡς ἕξακύσιοι. ἐπεὶ δὲ οἵ μὲν σκοποὶ ἐσήμαινον ἀπὸ 
τοῦ Τρικαράνου ὡς πολεμίων ἐπιόντων, ἡ δὲ πόλις πρὸς τού- 
τους τὸν νοῦν εἶχεν, ἐν δὴ τούτῳ οἵ προδιδόντες ἐσήμαινον τοῖς 
ὑποκαϑημένοις ἀναβαίνειν. οἵ δ᾽ ἀναβάντες καὶ λαβόντες τῶν 

ἐδίωκον τοὺς ἡμεροφύλακας ὄντας 
δέκα" ἀφ᾽ ἑκάστης δὲ τῆς πεμπάδος εἷς ἡμεροφύλαξ κατελείπετο" 

καὶ ἕνα μὲν ἔτι καϑεύδοντα ἀπέκτειναν, ἄλλον δὲ καταφυγόντα 
πρὸς τὸ Ἥραιον. φυγῇ δ᾽ ἐξαλλομένων κατὰ τοῦ τείχους τοῦ 

εἰς τὸ ἄστυ ὁρῶντος τῶν ἡμεροφυλάκων. ἀναμφισβητήτως εἶχον 
οὗ ἀναβάντες τὴν ἀκρόπολιν. ἐπεὶ δὲ κραυγῆς εἰς τὴν πόλιν 
ἀφικομένης ἐβοήϑουν οἱ πολῖται. τὸ μὲν πρῶτον ἐπεξελθόντες 
ἐκ τῆς ἀκροπόλεως οἱ πολέμιοι ἐμάχοντο ἐν τῷ πρόσϑεν τῶν εἰς 
τὴν πόλιν φερουσῶν πυλῶν" ἔπειτα πολιορκούμενοι ὑπὸ τῶν 

ὃ. πὐδθις τε -Ξ Τὰ 1 9θδ᾽. νυ 

ἰδ Ὡς ἈΝ ΑΕ 1) 
προσήνεγκαν λόγον --- τὰ δ 6}}- 

ἰθ6ὴ οἴηθηῃ Απίγδρ. δρ!. Κγτορ. ΥἹ, 
1:91. ΑΡ ΘΘΘΥ Ὁ: 
σφίσι ---- πἴοθ! Ποῖ ἄδθη ΕἸύομι- 

Προ, ΒΟΉ] ΘΡη ἅ110}} ἀθπθη., τ ] 0} 6 
ἴῃ ον δίαδαι τϊὰ ποθὴ ἴπὴ Εἰηνουβί πα- 
Πἶδ86 ψνᾶγθη, αἴθ σ᾽θίοϊ πδοῆθον οὗ 
προδιδόντες. σϑπαπηὶ ΟΝ 
ἀπὸ τοῦ Τρικαρᾶνου “ ἰϑ5ἱ 

πὶν οὗ σκοποὶ ἐσήμαινον σιι νουθὶη- 
ἄδη; ἤθη 65 βηα οἴδβηθαν δοῃρο- τ 
βίθη ἄθὺ ΡΠ] αϑῖοῦ. ρομηθῖηΐ, σγθ]0}}6 
ἀἴο56. πῇ ἄον ΠδΠ6 ἀ65. Βοιραϑ8 αα- 
σόβίοΠι, Μιι πολεμίων ἐπιόντων ο85 
24 νϑυθὶη θη, ν᾿ γάθ αἴ Ὁ ΟΥ̓ 5061} 0; 
10. σογδ ἰδοτα, ΟΠ] ἀθοὺ ἀἴὰ 
ΚσὅΔΟΠ6; ἀθηη ἅτι5 θη ΕΟΙσοη θη οΥὐ- 
σοὶ 510η, 885. δὴ δἴπθὴ ΑΠΡΙΠ 
ΔΓ αἴθ δίαάι, πἰοῆι ἀπ! ἀἶθ Βαγρ οὐ- 
νναγίοίθ, ἀδ559 τη8} αἰδὸ νοὴ πὶ Π6ὺ- 
ΔηΡοκοη ἀὁΥ. ατ8 ἄθὴ ΝΟ ΘΆ(Π Δ] 
που ἔχ οπμθπάθη οῖπάθ Καθ θυ θ}ι. 
16 νουραπηΐοη τηὔσθη ὑνολ] ἀἷο Κὸ- 

βίπησ νὴ ΤῊ ΚΑΛΆ ΟΠ ἰπηθ ροῃδθὶ απὰ 
νῸΠ ἀὰ ἴῃ ἀον Νδοιὶ ἴῃγο {Ππίρυηθ}- 
Πρ θΟΡΟΠΏΘη ἢδᾶῦθη, ΥὙ8]. 4, 11. 
Ζαν Ον]θητ θυ ηρ 5. θη θοὶροροθθηθη 
ΡΙαὴ., νγο πϊΐ ὁ αἴθ ΑΚΡΟΡΟΙΒ, πηΐ ὁ 
αἴθ πηίογο δίαάι ΡΠ 5. θ6Ζϑίο μηδ ᾿βί. 

οὗ προδιδόντες -- 5. σὰ [, 
᾿» 19: 

Ὁ. τὰ ὅπλα -- Οπἴομὶ ἀΐο ΝΥ αἤἴδη, 
ΒΟ θΡ αἴθ ΡΙᾶισο ἀθν Ῥοβίθι, ὃ, χὰ 
Π, 4, ὁ. ἀπὰ νρ]. Κυτορ. ὙΠ, 2, ὅ. 
εἶδε τοὺς μὲν Πέρσας φυλάττοντας 
τὴν ἄκραν, τὰ δὲ τῶν Χαλδαίων 
ὅπλα" ἔρημα. 
ἡμεροφύλακας -- Οἀἷε νι Ιοῃο 

[ἢν οουνῦμη} 10}. πὶ Τρ, ψῸ οἷπο 
βἰἄνικουο Βεοβαίζια ηρ ἀν Μαυδτι. αν 
Ποῖ πη} } {6 }0ᾶν ἀτομοηάθν (ἀρ ἢν ἠδ - 
(ἢ ψᾶγ, αἶα Δ δομθ. μαιίθῆ. Ὦϊδ6 
ΝΟ ροβίοη. ἀδρορθη  νᾶγοη [ὔη [π|8] 
80 5ίαν, 
ὁρῶντος --πἰπσονοηάεί, νὶδ 

Ι, 17 βλέποντος. 
Ἴ: πολιορκούμενοι κεοἷπρο- 

5 ΟἸἾΤΓῸ ΒΒ δ, δ ἘΠ 

ὐ 

ὌἌἈΨΕ 
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προσβοηϑούντων ἐχώρουν πάλιν πρὸς τὴν ἀκρόπολιν οἱ δὲ᾽ 
πολῖται συνεισπίπτουσιν αὐτοῖς. τὸ μὲν οὖν μέσον τῆς ἀκροπό- 
λεῶς εὐθὺς ἔρημον ἐγένετο᾽ ἐπὶ δὲ τὸ τεῖχος καὶ τοὺς πύργους 

ἀναβάντες οἵ πολέμιοι ἔπαιον καὶ ἔβαλλον τοὺς ἔνδον οἱ δὲ 

χαμόϑεν ἠμύνοντο καὶ κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ τεῖχος φερούσας χλέμα- 
κας προσεμάχοντο. ἐπεὶ δὲ τῶν ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν πύργων ἐκρά- 8 
τησάν τινῶν οἵ πολῖται, ὁμόσε δὴ ἐχώρουν ἀπονενοημένως τοῖς 
ἀναβεβηκόσιν. οἱ δὲ ὠσούμανοὶ ὑπ᾽ αὐτῶν τῇ τόλμῃ. τε καὶ 
μάχῃ εἰς ἔλαττον συνειλοῦντο. ἐν δὲ τούτῳ τῷ καιρῷ οἵ μὲν 
᾿“ρχάδες καὶ οἵ ᾽4ργεῖοι περὶ τὴν πόλιν ἐκυκλοῦντο, καὶ κατὰ 
κεφαλὴν τὸ τεῖχος τῆς ἀκροπόλεως διώρυττον᾽ τῶν δὲ ἔνδοϑεν 
οὗ μὲν ἐπὶ τὸ τεῖχος. οἵ δὲ καὶ ἔξωϑεν ἔτι ἐπαναβαίνοντας, 
ἐπὶ ταῖς κλίμαξιν ὄντας, ἔπαιον, οἱ δὲ πρὸς τοὺς ἐπαναβεβη- 
χότας αὐτῶν ἐπὶ τοὺς πύργους ἐμάχοντο, καὶ πῦρ εὑρόντες ἐν 
ταῖς σκηναῖς ὑφῆπτον αὐτοὺς, προσφοροῦντες τῶν δραγμάτων 
ὰ ΔΈΜΜΦ ἐξ αὐτῆς τῆς ἀκροπόλεως τεϑερισμένα. ἐνταῦϑα δὴ οἵ 

μὲν ἀπὸ τῶν πύργων τὴν φλόγα φοβούμενοι ἐξήλλοντο, οἱ δὲ 

ἐπὶ τῶν τειχῶν ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν παιόμενοι ἐξέπιπτον. ἐπεὶ δ᾽ 9 
ἅπαξ ἤρξαντο ὑπείκειν, τἀχὺ δὴ πᾶσα ἡ ἀκρόπολις ἔρημος τῶν 
πολεμίων ἐγεγένητο. εὐθὺς δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἐξήλαυνον" οἵ δὲ 
πολέμιοι ἰδόντες αὐτοὺς ἀπεχώρουν, καταλιπόντες τάς τε κλί- 

ΕἸ ΟΙ προ θοηπίφίθη 1 6] 6 Υ Ζ} οΥ- 
βίοι ρθη, ἰθιομίοῦ Ζυπὶ Ζ1616 [ἀπ γθη 
Π]58ίθ, 50 ἴθ! ἴπὶ ΕΟΙσ πάθη ἋΘΥ 
σΥΔΠΗΠΠ Δ Ϊ50}}6 Ζιιδαπηηο ΒΑ ηρς. Ηονι- 
οί 50} }πρ᾿ ΜΟΥ Ζα 686}: οἵ μὲν τοὺς 

ἐπὶ τοῦ τείχους, οἵ δὲ τοὺς ἔξωϑεν 
ἐπαναβαίνοντας αὐτῶν, ἔτι ἐπὶ ταῖς 
κλίμαξι ὄντας, ἔπαιον, οἵ δὲ πρὸς 
τοὺς ἀναβεβηκότας κτέ. Ὁ» ΟΠ ΟΪ ἸΠΠΊΘΓ 

τὸ μέσον τῆς ἀκροπόλεως -- 
ἀοὺ ἱπηθυΠδ!]} ἀοὺ. Βεοίϑιϊριησϑ ΕΓ ΚΘ 
ἀθν Βανρ ρϑίθρθηθ Βδϑιπ), ἦδθν ζίβηι- 
ΠῸΠ σογἄμπηρ᾽ νὰ Γ, ἀθηη 65 Βοίαπα 
βῖ9}}. ἀοτί πἰοῃΐ Δ]] οἴη ἃ οἰκου] (8 8), 
5ΒΟΠΠ]ΘΓῚ ΔΟἢ οἷη δίῃ τί οἴποῃ ἢοὶ- 
Πρ Παπη 46 Ρ Ηδθθο πηπ οἰη δ] ο Ππιπη 
ἋΟΥ ΠοΠΙδίοΥ. Ῥϑίβαη. 1,18, ΠΕΣ δ. 

8, οἵ ργεῖοι -- Ἰοάθη[4}15 αἴθ 
85 4610 (ὑ45{6}} δι θη ΤΥ αγΠΟΗ, 
416. ϑῖοῃ πηϊύ ἀθὴ Πογδηζίοθηάθη Ατ- 
Κααίθγη νϑγοϊηϊοί ΠΔ θη πιΐϑβθη. 

᾿ " 
κατα πδῳφαλὴν --- Καηη Π]0Πι 416- 

5610 Βοάἀειίαηρ υνἱο ὃ 1] οὔ ον μ 1} 
πᾶθθη; νγὍααμθ 65 βοάριίθ, [[ἅϑδύ. 510} 
πἰοιῃί 1) 65] ]ηγοη, εἶὰ ὅπ 0ἢ ἴῃ ἀ θη πδο]1- 
βίθῃ Δ γουίθη οἴη σϑηϊροηᾶον ϑίπη 
ηἰομν σι βηάθη ἰβδί. ΑΘ Θβθῆθη ἄδλνοῃ, 
(55 οἴ δ ύβαοῃ, ἀἰ6 ὅπου σι ἄπτο- 
ὈγΘοΠ 6 η, Καὰπ ρ] Δ. Ὁ]10) ουβοῃοὶηί, 8 
ἦὰ ἀθν, νγῦῖθ 88 βοῃϑίηί, δΔΟἢ ϑθι δ (6 
ψοΥβι0}), αἴθ Μαῦον απῇ ἤθη νοῇ ἄρῃ 

ΠΟΘΙ ἄονῦ αθποιὶν αὐτῶν 516} εἰρϑη- 
{πη 116} δῦ ἀ16 Αὐρίγου. πηᾶ ΑΥΚα- 
ἀἴον θ6 2] ΘΠ 6 Τηϊϊδϑίθ, νἄργοπα αἴ6 
ἐπὶ τοῦ τείχους ἀπὰ ἀϊο ἀναβεβη- 
κότες ἐπὶ τοὺς πύργους ἀἷδ Ζιιογϑί 
οἰη σον ησοηθὴ ΕἸ ΟΠ Π Πρ ’6 5᾽πη, 

δε ᾽ν -- ἀογ ἴηποῦθ Αιβθδιι 
4ον Τηΐϊνηθ τγὰῦ νόη Ηο!Ζ. 

᾿ἬΣ 
πύργων --- 8. τὰ 

ἔτυχον --- 5, σὰ Π, 
οὗ ἀπὸ τῶν 

ΠῚ, 1, 39. 
9, ἐξήλαυνον 

ἄδγ δίαιζί ῬΏΠΠ8. 

πτς πη! 0 ἢ διι5 
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'μᾶκας καὶ τοὺς νεκροὺς, ἐνίους δὲ καὶ ξῶντας ἀποκεχωλευμέ- 
νους. ἀπέϑανον δὲ τῶν πολεμίων οἵ τε ἔνδον μαχόμενοι καὶ οἵ 
ἔξω ἁλλόμενοι οὐκ ἐλάττους τῶν ὀγδοήκοντα. ἔνϑα δὴ ϑεάσα- 
σϑαι παρὴν ἐπὶ τῆς σωτηρίας τοὺς μὲν ἄνδρας δεξιουμένους 
ἀλλήλους, τὰς δὲ γυναῖκας πιεῖν τε φερούσας καὶ “ἅμα χαρᾷ 
δακρυούσας᾽ πάντας δὲ τοὺς παρόντας τότε γε τῷ ὄντι κλαυ- 
σιγέλως εἶχεν. 

᾿Ενέβαλον δὲ καὶ τῷ ὑστέρῳ ἔτει εἰς τὸν Φλιοῦντα οἵ τε 
᾿'Δργεῖοι καὶ οἷ᾽ ἀρκάδες ἅπαντες. αἴτιον δ᾽ ἦν τοῦ ἐπικεῖσϑαι 
αὐτοὺς ἀεὶ τοῖς Φλιασίοις ὅτι ἅμα μὲν ὠργίζοντο αὐτοῖς, ἅμα δὲ 
ἐν μέσῳ εἶχον, καὶ ἐν ἐλπίδι ἦσαν ἀεὶ διὰ τὴν ἀπορίαν τῶν ἐπι- 
τηδείων παραστήσεσθαι αὐτούς. οἱ δ᾽ ἱππεῖς καὶ οἱ ἐπίλεκτοι 
τῶν Φλιασίων καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἐμβολῇ ἐπὶ τῇ διαβάσει τοῦ πο- 
ταμοῦ ἐπιτέϑενται σὺν τοῖς παροῦσι τῶν ᾿4“ϑηναίων ἱππεῦσι" 
καὶ κρατήσαντες ἐποίησαν τοὺς πολεμίους τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας 
ἐπὶ τὰς ἀκρωρείας ὑποχωρεῖν, ὥσπερ ἀπὸ φιλίου καρποῦ τοῦ ἐν 
τῷ πεδίῳ φυλαττομένους μὴ καταπατήσειαν. 

Αὖθις δέ ποτε ἐστράτευδεν εἰς τὸν Φλιοῦντα ὁ ἐν τῷ Σι-. 
κυῶνι ἄρχων Θηβαῖος, ἄγων οὕς τε αὐτὸς εἶχε φρουροὺς καὶ 
Σικυωνίους καὶ Πελληνέας " ἤδη γὰρ τότε ἠκολούϑουν τοῖς Θη- 
βαίοις " καὶ Εὔφρων δὲ τοὺς αὑτοῦ ἔχων μισϑοφύόρους περὶ δισ- 
χιλέους συνεστρατεύετο. οἵ μὲν οὖν ἄλλοι αὐτῶν διὰ τοῦ Τρι- 
καράνου κατέβαινον ἐπὶ τὸ Ἥραιον, ὡς τὸ πεδίον φϑεροῦντες᾽" 
κατὰ δὲ τὰς εἰς Κόρινϑον φερούσας πύλας ἐπὶ τοῦ ἄκρου κατέ- 

10 

1 

ἐσερεκάο ἐξ ομ τὰ δθύξ μὴ Π06]} 
Θεοοι, 1], βοηϑί ἃπο ἀἄποχω- 
λόω. τμυϊγα. ὟΝ 9. 
τῷ ὄντι --- ἀδυ(οὶ ἀάτγαι ΠΝ 6855 

Χοπόρποι την ἄοι ον πάντας 
κλαυσιγέλως εἶχε ἃ οἷπθ Βρυπομνν ὃνι- 

το 6 Βοάρηβαῦὶ ουϊηηοῦι. Νρ], Ηΐθνὸ 
9, ὃ: (οηνῖν. 2, 24, 5 νοῦί κλαυ- 
σιγέλω ς 501} δἴι5 ἄδθπὶ δακρυόεν γε- 
λάσασα (65 οπιον 1]. ζ. 484 Ποτρο- 
ΙοἸτοὶ δῖ. Ὁ Ἐν δου ΥῊ. «δύ θυ. 
Κγτορ. ΥἹΙ, ὅ, 82. 
10. τῷ ΣΤ ἔτει --- ἴηι ὅ. 867 

. Οἷν, 
ἀνὰ μὠέσω εἶχον -- (5. ΟΘοθῖοὶ ἀον 
ΡΠ] αϑῖθυ ἰὰρ’ δυν Ἰβόῃθη ἴἤγθη Γι ἄπάθυμ. 
τοῦ ποταμοῦ -- ἀθ8 ΑΒΟροΟ3. 
ἀπὸ φιλίου καρποῦ -- ἂ"- 

ἐ ωΝ νΟΣ φυλαττομένους νΐο ΚυτΟΡ. 
ΠΠῸ ν 9. φυλάττεσϑαι ἅπαντα ταῦτα 
ἐπίστανται, ἀφ᾽ ὧν μάλιστα δεῖ. 
πιο μὴ καταπατήσειαν ἰδὲ νοῦ φυ- 
λαττομένους «]ιδηρὶρ απ οἰρθη ον 
Β01Π 6 σι ἀϊθβθη ΑΡΒ᾽οἢ 588ίΖσο φέλιον 
καρπὸν ΘΡήθοι. βοὶπ, ἰδὲ ἅθθῦ ἐ68 
ΝΔΟΠάνιοΚ85. ΠαΙθου σαπὶ τϑρὶθυθη θη 
γουθι οΟηδίγαἰθυί, 

11. ὁ-- ἄρχων Θηβαῖος --- οἴμοι 
νοῦ ἤθη 1, 48 ουννἅ πηίθη {Πα ἢ ἰΒ ἢ 6. 
Ἠδγηιοϑίθη, Υρ]. ὁ, 4, 
Εὔφρων - 5.1, 41 ἤ, 
τοῦ Τιρικαράνου -τ-- παιάν! ο}} 

ἰδ ἀὰ8. ἀδθῖνρθ, πίοῃὶ ἐἃ8 Ολβί6}} ρ6- 
πιθιηί. 
κατὰ τὰς εἰς Κόρινϑον φε- 

ρούσας πύλας -- ἅῃ ἀθν πονά- 
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Ω’ Ὶ “ 

λιπε Σικυωνίους τε καὶ Πελληνέας, ὅὁπὼς μὴ ταύτῃ περιελϑὸν- 
3 »- ς »ἭὉ 

τες οἵ Φλιάσιοι κατὰ κεφαλὴν αὐτῶν γένοιντο ὑπὲρ τοῦ Ἡραίου. 
ὡς δ᾽ ἔγνωσαν οἱ ἐκ τῆς πόλεως τοὺς πολεμίους ἐπὶ τὸ πεδίον 12 
ὡρμημένους, ἀντεξελθόντες οἵ τε ἱππεῖς καὶ οἵ ἐπίλεκτοι τῶν 
Φλιασίων ἐμάχοντο καὶ οὐκ ἀνίεσαν εἰς τὸ πεδίον αὐτούς. καὶ 

- - 2 -»" 

τὸ μὲν πλεῖστον τῆς ἡμέρας ἐνταῦϑα ἀκροβολιξόμενοι διῆγον, 
οὗ μὲν περὶ τὸν Εὔφρονα ἐπιδιώκοντες μέχρι τοῦ ἱππασίμου. οἵ 

᾿ ᾿, σἷὰ ᾽ , δὲ ἔνδοϑεν μέχρι τοῦ Ἡραίου. ἐπεὶ δὲ καιρὸς ἐδόκει ἰέναι, ἀπῃε- 
» Ὡ, 

σαν οἱ πολέμιοι κύκλῳ τοῦ Τρικαράνου" ὥστε γὰρ τὴν σύντο- 
Ἂ ς - ,ὕ , 

μον πρὸς τοὺς Πελληνέας ἀφικέσϑαι ἡ πρὸ τοῦ τείχους φαραγξ 
εἶργε. μικρὸν δ᾽ αὐτοὺς πρὸς τὸ ὄὕρϑιον προπέμψαντες οἵ Φλιά- 
σιοι ἀποτρεπόμενοι ἵεντο τὴν παρὰ τὸ τεῖχος ἐπὶ τοὺς Πελλη- 

, ᾿ Ἁ 3 διε τὼ Ν δ Ἁ λ Ἄς: Α ) ᾷ νέας καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτῶν. καὶ οἱ περὶ τὸν Θηβαῖον δὲ αἰσϑό- 
᾿ Α » ὕ ς -»"Ἴη Ὁ’ ΄ ἘΣ 

ἱξνοι τὴν σπουδὴν τῶν Φλιασίων ἡμιλλώντοοπως φϑασειαν τοῖς 

Πελληνεῦσι βοηϑήσαντες. ἀφικόμενοι δὲ πρότεροι οἵ ἱππεῖς ἐμ- 
“ Γ᾿ » ’, Ά Ἁ -»ὝἪ 3 

βάλλουσι τοῖς Πελληνεῦσι. δεξαμένων δὲ τὸ πρῶτον, ἐπαναχῶω- 

ρήσαντες πάλιν σὺν τοῖς παραγεγενημένοις τῶν πεξῶν ἐνέβαλον 
καὶ ἐκ χειρὸς ἐμάχοντο. καὶ ἐκτούτου δὴ ἐγκλίνουσιν οἱ πολέ- 
μιοι, καὶ ἀποϑνήσκουσι τῶν τε Σικυωνίων τινὲς καὶ τῶν Πελ- 

Ἂ 3 

ληνέων μαλὰ πολλοὶ καὶ ἄνδρες ἀγαϑοί. τούτων δὲ γενομένων 
οἷ μὲν Φλιάσιοι τρόπαιον ἵσταντο λαμπρὸν παιανίξοντες, ὥσπερ 

΄ δ ᾿ ᾿ ᾿ " ᾿ . “ , 
εἶκος. οὗ δὲ περὶ τὸν Θηβαῖον καὶ τὸν Εὔυφρονα περιεώρων 

“ὖ , 

ταῦτα, ὥσπερ ἐπὶ ϑέαν περιδεδραμηκότες. τούτων δὲ πραχϑέν- 

σορθγἄαο ἢ 1.6 (οηδβίνποιίοη. 
ΙΝ, 8, 6. 

νγ δ! θη Εοκο ἄον Βυγρ νοπ ΡΠ 8 
δι ἀθπὶ Βογρυίοῖκο, υγϑίομοῦ ἄθὴ 

ν6]. χὰ 

Βα ἴρ6 1 πϊρ ἀθη) ΤΥ καγάποι ἀπά 
ἄδθπη σὶὶ 8 1 ρεπᾶπηίεπ (ἰεθίγρο τὰ 
Σπιριά νοτθίηάοι; «αὐ θη ΡΙαη πὶ! αἴ 
ΒΘ Ζθιοηοί. 

19. τ᾿τν ἐξ σι αν, --- ἰ5εν σὰ 1|;.4...11. 
οὗ ἔνδοϑ'εν --- (ἴδ ατι5. ἀδγὺ ϑίδαι, 

ἄϊθ ΡΠ] βίου. 

13. κύκλῳ τοῦ Τρικαράνον 
--- ἴῃ δἰηθηὶ ΒορθΙ διῇ ἄθὴ ΑὈΠδἄπρ θη 
465 Τιυϊκαύαηοι (ἀπῇ ἄθηι ΡΙδη6 6- 16 Ὶ: 
ἄϊ6 6]6 10} ΠΔΟΠ ον. ρδηδπηία φάραγξ 
ἰδί οἷπ νοπὶ ΤΥ κΚαγϑ 0 ΚΟΠΊΠΊΘΠ 465 
ΕἸ ἄββοηθη,, νγϑῖοΠθ5 δὴ ἄδν 5 α5οϊ(6 
ἄἀον διαάν. νον ον ϊοβϑὺ (Κ' δὰ ἄθη) 
ΡΙΔΠ6). 
ὦστε--ἀφικπέσϑ' αι --- οἷπο βοηβί 

Βοὶ ἄθη ψουθοη 465 Ηϊπάθυπηβ ηἰσπι 

τὴν σύντομον --- πᾷ! ἢ ὁδόν, 
ἄδυβθιθο. Ννερ, ον ρ]εῖο ἀαναιῇ ἡ 
παρὰ τὸ τεῖχος σαπδηηΐ νἱγά, Ιἅπρ8 
ἄθὺ δϑβι !} θη Μϑῖθν ἀν Βίδαι. 

προπέμψαντες ---- 50ηϑί 
ΓΡΘα ΠΟ ἤθὴ 5ἰ'ηηθ: σ θ] δἰ 6}, 
850 16] 415. Πδο ἢ  Ί 6 θη. 

Ι4. καὶ ἄνδρες ἀγαϑοί--ἀαπὰ 
ΖΝ ΑΥ ἰἀρΐίοτο Μᾶπμπηθυ. 

Ιὅ. λαμπρὸν παιανέξοντες 
- (ἃ5 Νροαυίϊγαμη ΘΙ Πρ 4γ}5. υνῖγὰ Ζιι- 
ν Θ᾽ Ιθη ΠΔη 6 Ώ Π16 ἢ) Β6Ὶ  οσθθη, 416 οἰ μθὴ 
Βυΐ, Τοη οἰθ. βθζθϑίοῃπθῃ, 8.0}} ἴῃ 
ἄθνὺ Ρύοϑα δὴ ϑί6|16 (65 Αἄνϑὺθβ σο- 
βοίχί. ἈΠ ΖΙΒΘΠ θη δύ Θ΄ η6 80[0Π6 ΕὌΥΠῚ 
48. δἷπθ ἀν Οθ7]θοι. 
περιδεδραμηκότες -- πᾶπ- 

[ΠῚ 

Πν 

10 
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τῶν. οἱ μὲν ἐπὶ Σικυῶνος ἀπῆλθον, οἵ δ᾽ εἰς τὸ ἄστυ ἀπεχώ- 
θησαν. 

Α Ν π᾿ ͵ 

Καλὸν δὲ καὶ τοῦτο διεπράξαντο οἵ Φλιάσιοι" τὸν γὰρ Πελ- 
ληνέα Πρόξενον ξῶντα λαβόντες, καίπερ πάντων σπανιξόμενοι., 
ἀφῆκαν ἄνευ λύτρων. γενναίους μὲν δὴ καὶ ἀλκίμους πῶς οὐκ 
ἄν τις φαίη εἶναι τοὺς τοιαῦτα διαπραττομένους ; 

Ὡς γε μὴν καὶ διὰ καρτερίας τὴν πίστιν τοῖς φίλοις διέσω- 
ἕξον περιφανές" οἱ ἐπεὶ εἴργοντο τῶν ἐκ τῆς γῆς καρπῶν, ἐξων 
τὰ μὲν ἐκ τῆς πολεμίας λαμβάνοντες, τὰ δὲ ἐκ Κορίνϑου ὠνού- 
μένοι, διὰ πολλῶν κινδύνων ἐπὶ τὴν ἀγορὰν ἰόντες, χαλεπῶς 

᾿ ᾿ , - ᾿Ὶ ᾿΄ Ἷ 

μὲν τιμὴν πορίζοντες. χαλεπῶς δὲ τοὺς πορίξζοντας διαπραττό- 

μένοι, γλίσχρως δ᾽ ἐγγυητὰς καϑιστάντες τῶν ἀξόντων ὑποΐζυ- 
18 γέων. ἤδη δὲ παντάπασιν ἀποροῦντες Χάρητα διεπράξαντο 

σφίσι παραπέμψαι τὴν παραπομπήν. ἐπεὶ δ᾽ ἐν Φλιοῦντι ἐγέ- 
νοντο, ἐδεήϑησαν αὐτοῦ καὶ τοὺς ἀχρείους συνεχπέμψαι εἰς τὴν 
Πελλήνην. 

2 ΄, "3, ᾽ 
κἀκείνους μὲν ἐκεῖ κατέλιπον, ἀγοράσαντες δὲ καὶ 

ς 

ἐπισκευασάμενοι ὁπόσα ἐδύναντο ὑποξύγια νυχτὸς ἀπήεσαν, 
) »" Ω ς -" 

οὐκ ἀγνοοῦντες ὅτι ἐνεδρεύσοιντο ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἀλλὰ νο- 
β 3 χω Ε μίξοντες χαλεπώτερον εἶναι τοῦ μάχεσϑαι τὸ μὴ ἔχειν τἀπιτή- 

19 δεια. καὶ προήεσαν μὲν οἵ Φλιάσιοι μετὰ Χάρητος" 

ὉΠ} ἀἰο ϑιίδάί, ἴῃ Βοζιιρ; ΔΓ 
5 13. ἀπῇεσαν χκύπλῳ τοῦ Τ᾽ ρικα- 
ράνου. ον δ΄ηη ἰβϑί: ᾿Βῖ6. ΠΙ6ββθὴ (ἃ8 
ΒΘΒΟ ΘΠ 6, ἱπα 6 ΠῚ 5816. ρ᾽ ΘΙ 58 ΠῚ ΠῚ 
Ζυγη Ζ 56 ἤθη. ἰμγθη Τὰ} ατὴ ἀἷθ δίδαι 
Θοιηδοῃν Παίίθη, ἢΪομ. ἀπ ἄθη [στ  θ ἢ 
ΗΠ σὰ θυ Πρ6Ι. 

10, τοῦτο --- [ΟἹ απ 4685, νγνοίαν 
βοηβί τόδε σὰ βίθηθη ρῇδοι. θη [η- 
αὶ ἀἴ6865 Ποηηοηδίνγαιϊνβ οἵθθν υνὶθ 
οὐιϊ οἴη ὅ'ιΖ π}Ϊὶ γάρ. γρΙ. Κγτορ. Υ, 
ΓΥΥΘΙΣ ἀντὶ δὲ τούτου “τάδε λέγω" 
ἐγὼ γὰρ --- πειράσομαι οὕτω ποιεῖν. 

17. διὰ καρτερίας ---- τῇῈ ἋδΥ 
ΝΟ ἢ: 
τιμὴν 416 Βοζαμ!αης ἔν αἷο 

σοκδυῖίθη ΤΠ ΡΘηΒΠΆ 61. 16 Τοισθπάθη 
Δ γονίο βἰπάὰ ἀπη το} ἢ πᾶ ΠΊ155. νγῸ}}]} 
448 ΟΡ͵]οοι. Ζὰ πορίξοντας ἃ 15. ἀ61ὴ 
νουδυ  Πθπάθη ἀγοράν Θη ΘΠ ΠΊ6Η, 
ννῖθ ἀἴδ5 Ἶα ἀπο} θο] ἀξόντων ἄον Κὰ}} 
ῖϑι. Τὸ 5ῖηη νῦνάθ ἀλη 8οῖῃ : 5816 
θΥδο θη ηπῦ τη ΜΠ ἀἴ6 ΒΟΖδ Πρ; 
αὐ, τὴν ΜῦΠ6 ἔπη δ'θ 80.010, ἀϊ6 
ποθὴ [6 ΘΠ ΒΠΊΪ 61] [16 θυίθ., 86] )81 

ΠῸἢ 

ἐπεὶ δὲ 

ΘΗ 516 Ζῖι ΘΖ] θη ἴπὶ ϑίδη ἀθ τγᾶ- 
ΓΘ η, ππα Δπ0ῃ ἀδηη ἰαπάθη 516} ΠῸΓ 
ψγ θη ΐσθ, αἴθ ἔϊν αἴ6 θβρᾷηηθ, πηϊὶ 
ἄἀθπθὴ π|81] αἴθ ΤΠ ΘθΘηβιη 61 Πουδη- 
Ὀγδο ίθ., ρσυϊδαρίθη. 

18. Χάρης -- ΕοΙάπονν ἀδν ΑἸΠ6- 
ἼΘ᾽, ΨΟΠ ἀ6η6η 80Π0η Οὔθη Ἐοίίου 
θοὶ ἄθη ΡΠ ϊαβίθυη ουυν πὶ πνογάθῃ 
Β'η ; ΟΥ̓ βοΠοίηξ ἴῃ Κουΐηιῃ βοῖη Οπδυ- 
(ἰὸν σϑῆαθί σὰ πάθη. 
παραπέμψαι τὴν παραπομ- 

πήν --- ἅδη Ζυβα τθα πλϊΐ οἴμοι Βο- 
ἀδοκαηρ 45. (ἰο]οῖῖ σφ Ρθθη. ΨρΊ. 8.28. 

εἰς τὴν Πελλήνην - δὰ ἀϊΐο 
ῬΘΙΠΠ θη θου Π0Ὸἢ ΘΡθθὴ 458 Βοίμἰθ οὺ- 
γγᾶμηΐ ὑγᾶῦ θη, 50 1Π1585 ἀ6ν 4, 17 οὐ- 
νγᾶπηίο [{6Ὀ γί ἀθυβοίθθη χὰ ἄθη 
Τιακοά πη ΟΠ] ΘΓῚ δ6ῖδαθ ἴῃ ἀἴοβοῦ Ζοῖ 
Θ᾽ ΒΟΙΘΠ 6 ἢ Β61η, 
ἀγοράσαντες --- Ὀῖο Ρῃηϊϊαβῖον, 

γ 6] 06. ἀἴθ Κυϊορβαηι  οῃϊσθὴ. ἤδ0ἢ 
ΡΘΙΠΘ 6. σ θυ  , νγᾶγθ ἢ ΠΟῸΪ νο (ον 
Π80}} ΤΠ 6 6 η8Πηλ} {61 σοραηρθῃ, 
ἐνεδρεύσοιντο --- τοῖν ραββίνου 

Βοαθαίαηρ,. 



ΕΛΛΉΗΉΝΙΚΑ. ὙΠ], 2. 120 

ἐνέτυχον τοῖς «πολεμίοις, εὐθὺς ἔργου τε εἴχοντο καὶ παρακε- 
λευσάμενοι ἀλλήλοις ἐνέκειντο, καὶ ἅμα Χάρητα ἐπιβοηϑεῖν 
ἐβόων. νίκης δὲ γενομένης καὶ ἐκβληϑέντων ἐκ τῆς ὁδοῦ τῶν 
πολεμίων, οὕτω δὴ οἴκαδε καὶ ἑαυτοὺς καὶ ἃ ἦγον ἀπέσωσαν. 
ὡς δὲ τὴν νύκτα ἠγφύπνησαν, ἐκαϑευδὸν μέχρι πόρρω τῆς ἡμέ- 
ρας. ἐπεὶ δὲ ἀνέστη ὁ Χάρης, προσελϑόντες οἵ τε ἱππεῖς καὶ οὗ 20 
χρησιμώτατοι τῶν ὁπλιτῶν ἔλεγον, 2 Χάρης, ἔξεστί ὅσοι τήμε- 
ρον κάλλιστον ἔργον διαπράξασϑαι. χωρίον γὰρ ἐπὶ τοῖς ὅροις 

ἡμῖν οἵ Σικυώνιοι τειχίξουσιν, οἰκοδόμους μὲν πολλοὺς ἔχον - 

τες, ὁπλίτας δὲ οὐ πάνυ πολλούς. ἡγησόμεϑα μὲν οὖν ἡμεῖς οἵ 
ἱππεῖς καὶ τῶν ὁπλιτῶν οἵ ἐρρωμενέστατοι᾽" σὺ δὲ τὸ ξενικὸν 
ἔχων ἐὰν ἀκολουϑῆῇς. ἴσως μὲν διαπεπραγμένα σοι καταλήψει; 
ἴσως δὲ ἐπιφανεὶς σὺ τροπὴν, ὥσπερ ἐν Πελλήνῃ, ποιήσεις. εἰ 
δέ τι δυσχερές σοί ἐστιν ὧν λέγομεν, ἀνακοίνωσαι τοῖς ϑεοῖς 
ϑυόμενος᾽ οἰόμεϑα γὰρ ἔτι σε μᾶλλον ἡμῶν τοὺς ϑεοὺς ταῦτα 
πράττειν κελεύσειν. τοῦτο δὲ χρὴ, ὦ Χάρης, εὖ εἰδέναι, ὅτι 
ἐὰν ταῦτα πράξῃς. τοῖς μὲν πολεμίοις ἐπιτετειχικὼς ἔδει, φι- 
λέαν δὲ πόλιν διασεσωκὼς. εὐκλεέστατος δὲ ἐν τῇ πατρίδι ἔδει, 
ὀνομαστότατος δὲ καὶ ἐν τοῖς συμμάχοις καὶ πολεμίοις. ὁ μὲν 21 
δὴ Χάρης πεισϑεὶς ἐθύετο" τῶν δὲ Φλιασίων εὐϑὺς οἵ μὲν ἵπ- 
πεῖς τοὺς ϑώρακας ἐνεδύοντο καὶ τοὺς ἵππους ἐχαλίνουν., οἵ δὲ 

ὁπλῖται ὅσα εἰς πεζὸν παρεσκευάζοντο. ἐπεὶ δὲ ἀναλαβόντες τὰ 

19. ἔργου εἴχοντο --- 515 ΡΒα-͵ σοι --- οἰ Πἰβομον Παίΐν. 
Βδηηθη ἀθη Καμηρί. Κγτορ. ΥΗ, 1,21. 
ὡς δὲ ἤσϑετο ᾿ἠρταγέρσης ἐν ἔργῳ 
ὄντα τὸν Κῦρον, ἐπιτίϑεται καὶ αὐ- 
τός. 8. δύῃ Ν, 8, 2 ππὰ ἄθεον πρᾶγ- 
μα ἴῃ ἄμη 1 μεν Βεαραίαηρ χα ], 17. 
Χάρητα ἐπιβοηϑεὶῖν ἐβόων 

--- [ἴῃ ἀεγ Βοαθαίπηρ 465 δυ[[ογάθτη- 
ἄθη Ζυγαΐεβ ἢδί βοᾶν 58οηβί 46 ἢα- 
ἰἰν Ὀοῖη) [ηΠηϊίϊν ; 5. Απαῦ. [, 8, 12 
ι. 19; ἀδθν ἀσοιιβαίϊν ϑίθῃξφ. ἴθ τὶθ 
Κγτορ. ΥΙΙ, 2, ὅ. Κῦρον ἐβόα: οτ 
γιοῦ πϑοῇ ἀδθπὶ Κυτοϑ. --- ὈΙ656 106 
Ῥαγοηουηδϑῖθ χα ἢΐον ἤηαοί 510} Δπ ἢ 
ΑπαΡ. Υ, 2, 82. ἐβόα βοηϑεῖν. 

μέχοι πόρρω τῆς ἡμέρας --- 
018 {16 1π θη Τὰρ πἰποὶπ. Υβ]. 
Ι50κναί. περὶ ἀντιδ, 4͵ μέχρι πόρρω 
τῆς ἡλικίας. ΡΙ]αίο Θδβίμι. 8. 217. 
μέχρι δεῦρο τοῦ λόγου; υὑπᾶ χὰ ΙΥ, 

ὃ 7 

90. χωρίον -- 5. 51. 

τροπὴν--ποίησει ς ---ονῦμ- 
ἸΙομον τροπὴν ποιεῖσθαι πἶο Ν, 4, 
48; ἀαροθθῃ Δ πὸ Ἡεογοάοί. 1, 80 
τροπὴν ποιήσας. ΒΕ]. κραυγὴν ποι- 
εἶν ΥἹΙ, 4, 10. σπονδὰς ποιεῖν ΑΠΔΡ. 
ΙΥν, ὃ, 14. Ἄγνορ. 1 ὁ 1. 
ἀνακοέίνωσαι τοῖς ϑεοῖς --- 

ἔγαρε 416 αἀδιίον ἀπ ΒιΠ; 66- 
γνΠΠΠΟΠΟΥ ἴῃ αἀἴθθονῦ Βοαθαίαηρ ἰϑί 
ἀὰ5 Δοῖν, τῖθ Απδ). ΥὟἹ, 1, 22, 
ὑᾶῃνοπα 45 Μοαΐϊαπ 51 ἢ θυ α ἢ 6 ἢ 
Πεἰβϑί. Απᾶρ. ΠῚ, 1, ὅ; ν,6, 86; 
ἀνεξυνοῦτο ἨδΞΙ]]. τ Ἴ 80; ᾿άδρορθη 
80 κοινοῦσλ)᾽ αι τῷ ϑεῷ ΨΊΠ, λυῶν; 
ΑΠΔΡ. ὙΠ ῶ, 18. 
ἐπιτετειχικὼς ἔσει --- ἀὰ νυϊτϑὶ 

οἴηθη [δϑίθη ΡΙαίζ ἤάθθη., νὴ Ὑο 8118 
ἀὰ ἀΐα Κδῖπὰθ ἀπ σ οἰ ἔθη κΚαηηβί. 8, 
δὰ ΠΙ, 2,1. 

21. ὅσα εἰς πεξόν -- 5. “0, 
1.10» 7: 
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ὅπλα ἐπορεύοντο ἔνϑα ἐθύετο, ἀπήντα αὐτοῖς ὁ Χάρης καὶ ὃ 
μάντις, καὶ ἔλεγον ὅτι καλὰ τὰ ἱερά. ἀλλὰ περιμένετε, ἔφασαν" 
ἤδη γὰρ καὶ ἡμεῖς ἔξιμεν. ὡς δὲ τάχιστα ἐκηρύχϑη, ϑείᾳ τινὶ 

2) προϑυμία καὶ οἱ μισϑοφόροι ταχὺ ἐξέδραμον. ἐπεὶ δὲ Χάρης 
ἤρξατο πορεύεσϑαι. προῃέσαν αὐτῷ οἱ τῶν Φλιασίων ἱππεῖς 
καὶ πεζοί" καὶ τὸ μὲν πρῶτον ταχέως ἡγοῦντο, ἔπειτα δὲ ἐτρό- 
χαξον᾽ τέλος δὲ οἱ μὲν ἱππεῖς κατὰ κράτος ἤλαυνον, οἱ δὲ πεζοὶ 
κατὰ κράτος ἔϑεον ὡς δυνατὸν ἐν τάξει, οἷς καὶ ὁ Χάρης σπου- 

δῇ ἐπηκολούϑει. ἦν μὲν οὖν τῆς ὥρας μικρὸν πρὸ δύντος ἡλίου" 
κατελάμβανον δὲ τοὺς ἐν τῷ τείχει πολεμίους τοὺς μὲν λουμέ- 
νους. τοὺς δ᾽ ὀψοποιουμένους. τοὺς δὲ φυρῶντας, τοὺς δὲ στι- 

28 βάδας ποιουμένους. ὡς δ᾽ εἶδον τὴν σφοδρότητα τῆς ἐφόδου. 
εὐϑὺς ἐκπλαγέντες ἔφυγον, καταλιπόντες τοῖς ἀγαϑοῖς ἀνδράσι 
πάντα τἀπιτήδεια. κἀκεῖνοι μὲν ταῦτα δειπνήσαντες καὶ οἴκο- 
ϑὲν ἄλλα ἐλϑόντα, ὡς ἐπ᾽ εὐτυχία σπείσαντες καὶ παιανίσαν- 
τες καὶ φυλακὰς καταστησάμενοι, κατέδαρϑον. οἱ δὲ Κορίνϑιοι, 

ἀφικομένου τῆς νυκτὸς ἀγγέλου περὶ τῆς Θυαμίας. μάλα φιλι- 

κῶς κηρύξαντες τὰ ξεύγη καὶ τὰ ὑποξύγια πάντα καὶ σίτου γε- 
μίσαντες εἰς τὸν Φλιοῦντα παρήγαγον᾽ καὶ ἕωσπερ ἐτειχίξετο 
τὸ τεῖχος. ἑκάστης ἡμέρας παραπομπαὶ ἐγίγνοντο. 

Περὶ μὲν δὴ Φλιασίων, ὡς καὶ πιστοὶ τοῖς φίλοις ἐγένοντο 
καὶ ἄλκιμοι ἐν τῷ πολέμῳ διετέλεσαν, καὶ ὡς πάντων σπανί- 
ξοντὲς διέμενον ἐν τῇ συμμαχίᾳ, εἴρηται. σχεδὸν δὲ περὶ τοῦ- 

τον τὸν χρόνον Αἰνέας Στυμφάλιος, στρατηγὸς τῶν ᾿ρκάδων 
γεγενημένος, νομίσας οὐκ ἀνεχτῶς ἔχειν τὰ ἐν τῷ Σικυῶνι, 
ἀναβὰς σὺν τῷ ἑαυτοῦ στρατεύματι εἰς τὴν ἀκρόπολιν συγκαλεῖ 
τῶν Σικυωνίων τῶν τὲ ἔνδον ὄντων τοὺς κρατίστους καὶ τοὺς 

2 ἄνευ δόγματος ἐκπεπτωχύτας μετεπέμπετο. φοβηϑεὶς δὲ ταῦτα 

ΠῚ. 

52, αὐτῷ --- ἰδί δἰ5 οἷπθ Αὐί νοὴ 
δα 86] θη 1λαιτν Ζαὶ [ἅ586}}. Υ6 1. ΗΠ, 
4,18. προϊόντες αὐτῷ οἵ ἱππεῖς ἤλαυ: 
νον. Ν,4,59. προήεσαν αὐτῷ οἵ πελ- 
τασταί. Αυᾶῦὺ. ΥὟἾἹ, 8,10. Ξενοφῶντι, 
δὲ διὰ τῆς μεσογαίας πορευομένῳ οἵ 
ἱππεῖς προκαταϑέοντες ἐντυγχάνουσι 
πρεσβύταις πορευομένοις ποι. 

816 Τουἀουίθη ἀπρο} Προ ἀβυι σὰν (6- 
βίθ!αρ νοὴ αρθη τα Δυριίθνθη 
αὐ, 

τὸ τεῖχος -- ΤΠγαπΐα, ἄἀθββθη 
Βο[αβιϊραηρ αἴ ΡΒ] βϑῖον [ἄν βίο νο}}- 
δηαδίθη: δ ρ}. πχ ἂν 

11. 6 πὶ 0} } 155. ἀ65 ουϑίθιι Κα- 
Ρἰι6 15. ἀΡΘΟθγΟΟμθηθ υχζᾷμ!πηρ ἀθν 

τῆςΓ ὥρας -τ- αἰ8 Ῥανεἶνον θη- γοιρᾶηρο, ἴῃ δικγοι ννὶνα [ον ρ6βοίζί. 
εἰν νοι μικρὸν πρὸ δύντος ἡλίου αὉ- 1. ἄλκιμοι -- διετέλεσαν -- 
μϑηρὶρ. 83. 4], ὃ,10. 

3, κηρύξαντες τὼ ξεύγη -- ἄνευ δόγματος -πὶ πἴοθι ἤδ0} 
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ς » ΄ ᾽ Ὶ , - , . 
0 Ευφρῶν καταφεύγει εἰς τὸν λιμένα τῶν Σικυωνίων, καὶ με- 

ταπεμψάμενος Πασίμηλον ἐκ Κορίνϑου, διὰ τούτου παραδίδωσι 
τὸν λιμένα τοῖς “ακεδαιμονέοις καὶ ἐν ταύτῃ αὖ τῇ συμμαχίᾳ 
ἀνεστρέφετο, λέγων ὡς “ακεδαιμονίοις διατελοίη πιστὸς ὦν" 
Ο' ᾿ - ΓΤ 3 - ͵ , 3 ’ὕ 2 

ὅτε γὰρ ψῆφος ἐδίδοτο ἐν τῇ πολει. εἰ δοκοίη ἀφίστασϑαι, μὲτ 

ὀλίγων ἀποψηφίσασϑαι ἔφη" ἔπειτα δὲ τοὺς προδόντας ἑαυτὸν 8 
βουλόμενος τιμωφήσασϑαι ὑον καταστῆσαι. 

φεύγουσιν ὑπ᾽ 

καὶ νῦν, ἔφη; 
ἐμοῦ πάντες οἵ ὑμᾶς προδιδόντες. εἰ μὲν οὐν 

ἐδυνάσϑην ἐγὼ ξ ὅλην ἂν ἔχων τὴν πόλιν πρὸς ὑμᾶς ἀπέστην" 
νῦν δ᾽ οὐ ἐγκρατὴς ἐγενόμην τὸν λιμένα παραδέδωκα ὑμῖν. 

ἠκφοῶντο μὲν δὴ πολλοὶ αὐτοῦ ταῦτα" ὑπόσοι δὲ ἐπείϑοντο οὐ 

πάνυ κατάδηλον. 
᾿Αλλὰ γὰρ ἐπείπερ ἠρξάμην, διατελέσαι βούλομαι τὰ περὶ 4 

Εὔφρονος. στασιασάντων γὰρ ἐν τῷ Σικυῶνι τῶν τε βελτίστων 

καὶ τοῦ δήμου, λαβὼν ὁ Εὔφρων ᾿4ϑήνηϑεν ξενικὸν πάλιν κατ- 
ἔρχεται. καὶ τοῦ μὲν ἄστεος ἐκράτει σὺν τῷ δήμῳ᾽ Θηβαίου 
δὲ ἁρμοστοῦ τὴν ἀκρόπολιν ἔχοντος, ἐπεὶ ἔγνω οὐκ ἂν δυνά- 

μενος τῶν Θηβαίων ἐχόντων τὴν ἀκρόπολιν τῆς πόλεως κρατεῖν, 
συσκευασάμενος χρήματα ὥχετο, ὡς τούτοις πείσων Θηβαίους 
ἐκβάλλειν μὲν τοὺς κρατίστους. παραδοῦναι δ᾽ αὐτῷ πάλιν τὴν 
πόλιν. αἰσϑόμενοι δὲ οὗ πρόσϑεν φυγάδες τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ 
τὴν παρασκευὴν, ἀντεπορεύοντο εἰς τὰς Θήβας. ὡς δ᾽ ἑώρων 
αὐτὸν οἰκείως τοῖς ἄρχουσι συνόντα, φοβηϑέντες μὴ διαπρά- 
ξαιτο ἃ βούλεται, παρεκινδυνευσάν τινὲς καὶ ἀποσφάττουσιν 

ἐν τῇ ἀκροπόλει τὸν Εὔφρονα, τῶν τε ἀρχόντων καὶ τῆς βουλῆς 
συγκαϑημένων. οἷ μέντοι ἄρχοντες τοὺς ποιήσαντας εἰσήγαγον 
εἰς τὴν βουλὴν. καὶ ἔλεγον τάδε. 

οἴπθη ΟΠ ΚΒ 50} 85, ϑοπάθνρη διῇ 
Βεοί6}}} 468 ΕΌΡνοη. 5.1, 46. 

ῶ. Πασίμηλος --- ΜΟΙ] ἀθγβο]θα 
νἱ ΓΝ, 4, 4 υ. 7. 

αὖ -- ὑνἄμυθηᾶ δ᾽ γΟΥν ἴῃ ΒΙΚ, ΟΝ 
βοσοη αἷθ 1, κοαδηιοηίθι φϑαυθοϊίοί 
Ἰιδί(6, 
ἀνεστρέφετο --Β5. Ζ6.! Ὑ1,,9,.17. 
ὅτε ψῆφος ἐδίδοτο -- 415 

ἢ ἃ ἢ ἃ Ὀ5{1π|π|6 ῃ 11658. ΡΊ, [θ6- 
π031}}.] 666. Νϑδονὰ 90. τοὺς δὲ πρυ- 
τάνεις «κελεύει τιϑέναι τοὺς καδί-. 
σκους ὃ νόμος καὶ τὴν ψῆφον δι- 
δόναι τῷ δήμῳ. 

ὃ. δῆμον -- ἃ. ἰ. οἴη Ὀϑηιοϊτ - 
(16:.. Μ61..1...7..Χ.28. 

προδιδόντες --- 5. Ζ 1, 7, 28. 

4. ᾿4λλὰ γὰρ --- ΑὐοΥ ἴοι ἔνθ 
ἴῃ ἀν Εγζά! απ ρ ἀον ἡδοῃβι[ο]ρ Θη 46 ἢ 
Βορθθθη ἢ δ ίθῃ π00}} ἰού ἴον, ἃ 6 ἢ ἢ 
101.) ψ1}}. Ι͂χ ἃμιη] ον ἌΝ οἶδα ᾿ἰϑί 
με ἀλλὰ γὰρ ὅξιον ἀθν αβάδηϊκθ Ζὰ 
ογρἄηζθη, ἄθββϑϑὴ Βορυϊηδαηρ ἀ6η:- 
ηδο! δύ σοροθθη ψἱνρὰ, ΥὙρῚ]. 2, 1. 

τὰ περὶ Εὔφρονος -- 8. τ 
ΝΠ.» 10. 

Θηβαίου ἁρμοστοῦ --- 5.5,.11. 

το 

ν᾽ 
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Ὦ, ἄνδρες πολῖται. ἡμεῖς τουτουσὶ τοὺς ἀποχτείναντας Εὔ- 
φρονα διώκομεν περὶ ϑανάτου. ὁρῶντες ὅτι οὗ μὲν σώφρονες 
οὐδὲν δήπου ἄδικον οὐδὲ ἀνόσιον ποιοῦσιν, οἵ δὲ πονηροὶ 
ποιοῦσι μὲν, λανϑάνειν δὲ πειρῶνται, οὗτοι δὲ τοσοῦτον πάν- 
τας ἀνθρώπους ὑπερβεβλήκασι τόλμῃ τε καὶ μιαρίᾳ ὥστε παρ᾽ 
αὐτάς τε τὰς ἀρχὰς καὶ παρ᾽ αὐτοὺς ὑμᾶς τοὺς κυρίους οὕστινας 

δεῖ ἀποϑνήσκειν καὶ οὕστινας μὴ αὐτογνωμονήσαντες ἀπέχτει- 
ναν τὸν ἄνδρα. εἰ οὖν οὗτοι μὴ δώσουσι τὴν ἐσχάτην δίκην, τίς 
ποτε πρὸς τὴν πόλιν ϑαρρῶν πορεύσεται; τί δὲ πείσεται ἡ πόλις, 
εἰ ἐξέσται τῷ βουλομένῳ ἀποκτεῖναι πρὶν δηλῶσαι ὅτου ἕνεκα 
ἥκει ἕκαστος ; ἡμεῖς μὲν δὴ τούτους διώκομεν ὡς ἀνοσιωτάτους 

καὶ ἀδικωτάτους καὶ ἀνομωτάτους καὶ πλεῖστον δὴ ὑπεριδόντας 

τῆς πόλεως" ὑμεῖς δὲ ἀκηκοότες, ὁποίας τινὸς ὑμῖν δοκοῦσιν 
ἄξιοι εἶναι δίκης, ταύτην αὐτοῖς ἐπίϑετε. 

Οἱ μὲν ἄρχοντες τοιαῦτα εἶπον" τῶν δὲ ἀποχτεινάντων οἵ 
μὲν ἄλλοι ἠρνοῦντο μὴ αὐτόχειρες γεγενῆσϑαι᾽ εἷς δὲ ὦμολο- 

γήκει, καὶ τῆς ἀπολογίας ὧδέ πως ἤρχετο. ᾿4λλ᾽ ὑπερορᾶν μὲν, 
ὦ Θηβαῖοι, οὐ δυνατὸν ὑμῶν ἀνδρὶ ὃς εἰδείη κυρίους μὲν ὄντας 
ὅ,τι βούλεσϑε αὐτῷ χρῆσϑαι᾽ τίνι μὴν πιστεύων ἀπέκτεινα τὸν 
ἄνδρα; εὖ ἴστε ὅτι πρῶτον μὲν τῷ νομίξειν δίκαιον ποιεῖν, 

ἔπειτα δὲ τῷ ὑμᾶς ὀρϑῶς γνώσεσϑαι. ἤδειν γὰρ ὅτι καὶ ὑμεῖς 
τοὺς περὶ ᾿4ρχίαν καὶ Ὑπάτην, οὖς ἐλάβετε ὅμοια Εὔφρονι πε- 
ποιηκότας, οὐ ψῆφον ἀνεμείνατε, ἀλλὰ ὁπότε πρῶτον ἐδυνά- 
σϑητε ἐτιμωρήσασϑε, νομίξοντες τῶν τε περιφανῶς ἀνοσίων 

θ. διώκομεν περὶ ϑανάτου ὑμᾶς. Ὦεπι μὲν δπίβρείοις Κοῖπο δὰ- 
-- ψῖν Κίασοη δυΐ ἄἀθῃ Τοά δῃ. 
ϑοηβ ἰϑί 'ἴπ 80[0Π6ὴ Υ ΘΥ Ϊ ΠἀΠ6. 6} 
ϑανατου σοργάιοι! ἢ, κἰθ ΑΡΟΙ, 
οί ᾿5, 860} ἅ..8, ἀθ: 4.528. 

τὴν πόλιν -- αηϑτ8 Βίαδί, 
εἶον χυπἄοῃϑί ἀἰθ Βομόνγάθη ἀοὺ- 
56 !|06η, 

ς ’ " ο 
ἡ. ὃς εἰδείη -- Τὰ Νοροηβάϊίζθη 

σι δἰηθηη [ἢΠη1ν πο. 810} σαν θῖ! ρθη 
800} ὯΔ0}) οἰηθπὶ Πδαρί(οηριι8 (6 Υ 
Θρίδεῖν., γΘηη. ἀν. ΠΠ|}8}Π} 818. ΘΠ] θη 
ἰϑι. Κυρορ. 1, ὁ, 19. τοῦ μὲν αὐτὸν 
λέγειν ἃ μὴ σαφῶς εἰδείη ᾿εἴργεσϑαι 
δεῖ. ὙΠ, Ὁ, 50, ἀναχτᾶσϑαι δύνασαι, 
οὺς καιρὸς εἴη. 

κυρίους μὲν ὄντας --- παπη!1ο}} 

νουβαίϊνο Ῥαυ κοὶ, 

ὅτι ΟΎΣΕΝ χρήσϑαι --- . 
ΖΏ 1 5: 
τοὺς περὶ ρχέαν --- Οθΐδοι Ζὰ 

τιμωρήσασϑε, νγ6 10} 685. ἃ]5. δῦ. ποίὶι- 
γγοη ἰρϑίο Βοου ὃ ἀ65 ϑαιϊζοβ νουϑα- 
σόβιο 11 δὲ, ὍΡΙοίοὶ 2 πὔοῃϑι (85 
ψ Υθηὶ ἀνεμεΐνατε ἴοϊοι, ἀὰ ἀἶδ568 
ὨΠΠ ΖῈΣ Ἠδυνουμοθαῃρ; 65 ἀδρθηβαίζοϑβ 
οἰ προ ΠΟ θη ἰβι. 
Ἀρχίας --. 45 Ηαπρὲὶ ἄον Ρατγίεϊ, 

6] 66. ἄθὴ ϑρανίαπουη αἀἷθ Βανρ νῸὴ 
ΤΉ ΘθΘα. νουγὰ τ που ῖβοι ἀβθϑυ!ο δει μδιίο, 
5.Ι͂Ὺ, 4, 2 Π᾿ν Μὶϊ ἀθὴλ Αὐοῃΐδ8 ψναγᾷ 
πο} ΗΠγραίοβ, θη }}5. οἷα πουγοῦνα- 
σοηάοβ. ΜΙ ρΡΊ ΘΟ Ἰόποὸὺ Ρανίοὶ, σοιδάϊοι. 
ΡΙμίαγοι.. Ῥοϊορίά. 1]. 
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- »" - γ᾿ ς 

καὶ τῶν φανερῶς προδοτῶν καὶ τυραννεῖν ἐπιχειρούντων ὑπὸ 
, 3 ’ ’ - » Ἁ »ὔ 

παντῶν ἀνϑρώπων ϑάνατον κατεγνῶσϑαι. οὔκουν καὶ ύφρων 8 
πᾶσι τούτοις ἔνοχος ἣν; παραλαβὼν μὲν γὰρ τὰ ἱερὰ μεστὰ καὶ 
2 - -»"Ὃ 

ἀργυρῶν καὶ χρυσῶν ἀναϑημάτων κενὰ πάντων τούτων ἀπέ- 
» Ν 

δειξε. προδότης γε μὴν τίς ἂν περιφανέστερος Εὔφρονος εἴη; 
ἐ “ »" 3 Φ ᾿ὕ , ς᾽ 

ὃς φιλαίτατος μὲν ὧν “ακεδαιμονίοις ὑμᾶς ἀντ᾽ ἐκείνων εἵλετο 
Ν Α ᾿ Ἁ ᾿ 4} 18 » ΄ Ψ ἴω ᾿ 

πιστὰ δὲ δους καὶ λαβὼν παρ΄ υμῶν παλιν προυδωκὲν υμᾶς καὶ 
Ἂ -" δ. δ 

παρέδωκε τοῖς ἐναντίοις τὸν λιμένα; καὶ μὴν πῶς οὐκ ἀπροφα- 
,ὕ ͵ 5 [2] ,ὔ Ἁ τ, ΄ ΠῚ Ἷ 3 Α 

σίστως τύραννος ἡν. ὃς δούλους μὲν οὐ μονον ἐλευϑέρους ἀλλα 

καὶ πολίτας ἐποίει, ἀπεκτίννυε δὲ καὶ ἐφυγάδευε καὶ χρήματα 
ἀφῃφεῖτο οὐ τοὺς ἀδικοῦντας; ἀλλ᾽ οὗς αὐτῷ ἐδόκει: οὗτοι ὃς 

ἤσαν οὗ βέλτιστοι. αὖϑις δὲ μετὰ τῶν ἐναντιωτατῶν ὑμῖν ̓ 49η-9 

ναίων κατελϑὼν εἰς τὴν πόλιν ἐναντία μὲν ἔϑετο τὰ ὅπλα τῷ 
5 ΜΡ μρὸ Σ δ “ ν᾿ ᾽ τ 

παρ᾽ ὑμῶν ἀἁρμοστῇ᾽ ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνον οὐκ ἐδυνάσϑη ἐκ τῆς 
2 Α ’ , -» 3 
ἀκροπόλεως ἐκβαλεῖν, συσκευασάμενος χρήματα δεῦρο ἀφέκετο. 

Ω 3 ς - "» 

καὶ εἰ μὲν ὁπλα ἡϑροικὼς ἐφάνη ἐφ᾽ ὑμᾶς. καὶ χάριν ἂν μοι 
͵ ᾽ ἑ Ξ εἴχετε. εἰ ἀπέκτεινα αὐτόν ὃς δὲ χρήματα ἡλϑε παρασκευασά- 

ς “ »" , ,ὔ ΄ 

μενος. ὡς τούτοις ὑμᾶς διαφϑερῶν καὶ πείσων πάλιν κύριον 
2 »" -»" ᾽ὔ ᾿Ὶ Α » 

αὐτὸν ποιῆσαι τῆς πόλεως. τούτῳ ἐγὼ τὴν δίκην ἐπιϑεὶς πῶς 
“ ἦ ΒΝ Ἢ 3 , Α ᾿ Εν: ΘΝ 
αν δικαίως υφ υμῶν ἀποϑανοιμι; καὶ γὰρ οὗ μὲν ὁπλοις βια- 

Ἶ , ’ 3 Ξ 

σϑέντες βλάπτονται μὲν, οὐ μέντοι ἄδικοί γε ἀναφαίνονται" οἷ 
Φ 2 

δὲ χρήμασι παρὰ τὸ βέλτιστον διαφϑαφέντες ἅμα μὲν βλάπτον- 
ται, ἅμα δὲ αἰσχύνῃ περιπίπτουσιν. εἰ μὲν τοίνυν ἐμοὶ μὲν πο- 

5 δος! τς , ᾿ - Ὁ -" Α » ψ; ἢ 

λέμιος ἡν. ὑμῖν δὲ φίλος, κἀγὼ ὁμολογῶ μὴ καλῶς ἂν μοι ἔχειν 
᾿-. πδο » 2 ἰ Ὡν δεν ἰδιτύ τον ᾿ 

παρ υμῖν τοῦτον ἀποκτεῖναι" ὁ δὲ ὑμᾶς προδιδοὺς τί ἐμοὶ πο- 
ἢ , Ὡ Ὁ  ἡρρβ νυ κοῦα ΘᾺ 3 Ν ᾿ ’, , Ψ᾿ ΠΕΡῚ ἘΣ 

λεμιωτερος ἣν ἡ υμῖν; ἀλλὰ νὴ 4έα. εἴποι ἂν τις, ἑκὼν ἡλ8:. 

κάτα εἰ μὲν ἀπεχόμενον τῆς ὑμετέρας πόλεως ἀπέχτεινέ τις αὐ- 
᾿ ᾽ ,ὕ Ἵ ᾽ ΄ εξ » ᾿ς ΄, 3 Ἵ» ᾿ 

τον. ἑπαίνου ἂν ἐτυγχανεξ᾽ νῦν δὲ οτι πάλιν ηλϑὲν ἀλλὰ πρὸς 

τοῖς πρόσϑεν κακὰ ποιήσων. οὐ δικαίως φησί τις αὐτὸν τεϑνά- 
- », “ Χ ἀμ θεῖς Ἵ Ἷ Ἣ 

ναι; ποῦ ἔχων ἔλλησι σπονδὰς ἀποδεῖξαι ἡ προδόταις ἡ παλιν - 

8. παραλαβὼν -- ἀπέδειξε-- 
6]. 1, 46, 

ἀντ᾽ ἐκείνων εἴλετο -- Υεὶ. 
ἯΙ] 1.:8ὃ: 

0, ὅπλα ἠϑοροικώς -- νῖο ὅδιον 
ὅπλα---ὁπλῖται οἄογ Βοναῇηοία ἅρ6ν- 
Βδυρί. 

10.:.ἐ -- πολεμιώτερος -- (6 
Αρουϑ. τί 56 ἢ ννῖο πολύ, οὐδέτ' τι. 5. νν. 

ΧΕΌΝΟΡΗ. ΗΙΒΊ,. ΟᾺΕ.11, 

ΖῸΥ τἀ ϑιἰπητημηρ; θοαὶ Οομηραγᾶ- 
εἰἰντ αὰ 16 νἱο}]} 
ἑκὼν ἤλϑ'ε --- οὐ Καπὶ ἔγοί ]ΠΠρ;, 

αἰ50 Ἃ060}} πίοι 415 δἷη ϑῖηα, ΠΙ υΠΘΥ, 
Ὁδν ΑἸιβαάσαοκ δυβοιθῖηΐ Δ] γα] ρ8. οἱ- 
νγ88. ἀὉΏΚΘΙ; ΝῊ εἴβκθ νϑυπηαμθίθ ἀ68- 
ἢ,410 ἱκέτης ὧν ἦλϑε, ννὰβ ψ Ὸ}] ἄρου- 
(ἴθ θθη βίη νυ γα, 
ἔχων -- ρομῦνιί Ζὰ τις; ἀδγ ϑίηῃ 

- 
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11 αυτομόλοις ἢ τυράννοις; πρὸς δὲ τούτοις ἀναμνήσϑητε ὅτι καὶ 

192 
»- 

ἴ: 

ἐψηφίσασϑε δήπου τοὺς φυγάδας ἀγωγέμους εἶναι ἐκ πάντων 
τῶν συμμάχων. ὅστις δὲ ἄνευ κοινοῦ τῶν συμμάχων δόγματος. 
κατέρχεται φυγὰς. τοῦτον ἔχοι τις ἂν εἰπεῖν ὅπως οὐ δέκαιόν 
ἐστιν ἀποϑνήσκειν; ἐγώ φημι, ὦ ἄνδρες, ἀποκτείναντας μὲν 
ὑμᾶς ἐμὲ τετιμωρηχότας ἔσεσϑαι ἀνδρὶ τῷ πάντων ὑμῖν πολε- 
μιωτάτῳ᾽ γνόντας δὲ δίκαια πεποιηκέναι αὐτοὺς τετιμωρηκότας 
φανεῖσϑαι ὑπέρ τε ὑμῶν αὐτῶν καὶ ὑπὲρ τῶν συμμάχων 
“ὧν 
ἁπάντων. 

Οἱ μὲν οὖν Θηβαῖοι ταῦτα ἀκούσαντες ἔγνωσαν δίκαια τὸν 
Εὔφρονα πεπονϑέναι᾽ οἵ μέντοι πολῖται αὐτοῦ ὡς ἄνδρα ἀγα- 
ϑὸν κομισάμενοι ἔϑαψάν τε ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ ὡς ἀρχηγέτην τῆς 
πόλεως σέβονται. οὕτως, ὡς ἔοικεν, οἱ πλεῖστοι ὁρίξονται τοὺς 
εὐεργέτας ἑαυτῶν ἄνδρας ἀγαϑοὺς εἶναι. 

Καὶ τὰ μὲν περὶ Εὔφρονος εἴρηται" ἐγὼ δὲ ἔνϑεν εἰς ταῦτα 
ἐξέβην ἐπάνειμι. ἔτι γὰρ τειχιξόντων τῶν Φλιασίων τὴν Θυα- 
μίαν καὶ τοῦ Χάρητος ἔτι παρόντος Φὡρωπὸς ὑπὸ τῶν φευγόν- 
τῶν κατελήφϑη. στρατευσαμένων δὲ πάντων ᾿4ϑηναίων ἐπ᾽ 
αὐτὸν καὶ τὸν Χάρητα μεταπεμψαμένων ἐκ τῆς Θυαμίας, ὁ μὲν 

Εἰπθ. ο᾽θίομθ ΕἸ γΘ σγασάθ ἄθηὶ ϑρδν- δι  Καηὴ Ἰοηδηᾷ Υ᾽ δρνᾶρθ δι νν θίβθη, 
ἰδ ηθν Βι 51 485 ἴἢ ΑΠῚΡ ΠΡΟ 8. σὰ Το], αἴθ τ ν ονγάϊπονῃ, το κι Πρ θη ΤῸ 6 ὺ- 

Ια ον, ΤΎΡΔΠΠΘη ΘΘΒΟΠ]ΟΒ56ὴ 5ἰηά, 
Δα ἡ 6] 06. ροβίάιχί. ον αἰ Τδάϊαηρ' 
ἦθπ65 Μίδηῃπθβ [ἄν πη ρόγθομὶ δ κἄγθη 
κΚοηηίο ἢ 

11. ἀγωγίμους -- συμμάχων 
-- ἃ, Π, 4855 ΟΥΓ 8118 δἷπθὺ ἰθάθῃ Βαη- 
ἀοβροπηοββθηβίδαί, ἴῃ αἀ16 Θ᾽ 510} οἰννἃ 
Πὔομίοιθ, βοίδηρθη. νν σρ  νι ττον- 
ἄθη αν ΐο, 

ὅπως --- Ἐΐϊη ϑα(Ζ τἷϊ ὅπως 8(6 [1 
ιν θη. δία οἷπμθ5 ϑαίζθβ τηἱί. ὅτι 
Π86}} οἷἴηθηὶ ὙυθΠ) δϑηςθηϊ οὐθὺ 

ἀθοϊαυδηαϊ, σγθηη ἄδββθίθθ νϑυποίηϊ 
ἰδ οὐδὺ οἷηθ Εγαρθ τηϊί ἢΘΡ Εἶν ΘΠ] 

δίηη Β1Π4οι. Κγτορ. ΠῚ, 9, οῦ ὅπως 
ἐγὼ ἄχϑομαι ὑμᾶς τρέφων μηδ᾽ 
υπονοεῖτε. ΨΠΠ, 7,20 οὐδὲ γε ὅπως 
ἄφρων ἔσται ἡ ψυχὴ, ἐπειδὰν τοῦ 
ἄφρονος σώματος δίχα γένηται, οὐδὲ 
τοῦτο πέπεισμαι. Ηΐονο 9, 1. ὅπως 
οὐ πάντων τούτων ἐπιμελητέον, οὐ 
λέγω. 

12, ἔϑαψαν --- σέβονται --- 

ΤΉΟΚΥ αὐ ΠΝ 
οἵ πλεῖστοι -- ἀϊδ Βγ0588 

Μεηρ 6. ἷ " 
Ιγ. 1. τὰ περὶ Εὐφρονος --- 

5: τ ὙΠ 9. 
τειχιξόντων - 5. 2, 28, 
ὌυΣϑῈ - ἃ Ειυπίροβ, δα  ἄθν 

αγθηΖ νοὴ Α(κα ππηὰ Βοθοιίθη ρ6- 
Ιθσϑηὴ, νὰν ψοη ἴθ} 6} ΖῸ ἰβοῃθη θ6ὶ- 
ἄδη Τιἄηάθγη βίγθὶιο σονγοβθη, [πὶ ἡ. 
411 ν. (ἢν. Πμαίίθη 68 αἶθ ΤΌ ΔΘ. 
ἀιπνοῃ Μ ουνδῖ ἢ ἴῃ ἴπγ αθνγαὶὶ ΒΘ Κοπι- 
π16} (ΤΙ κγά. ΜΠ], 60), ννῃγβομοίη- 
ΠἸοἢ Καὶ νοῦ ον ΒΟ δοὶ θεοὶ Πυθα κίνᾶ 
Παίίθη. 816. ὁ85 νγίθαθυ διισθθθη πιϊ8 - 
Βθη; ἴῃγ ΑμμΠδηρον β'πὰ ψῸ}} αΐθ 
Πῖον ὀᾶ πηίθη Ὑοθαπηπίθη, Ὠΐ686 θ6- 
πηᾷο!ερίθη ἴθ. ἢὰῃ πηϊὶ ΗΠ 6 (65 
ΤΠΟΙΐ80η, ΤΎΓΆΠΏΘη γῸΠ Εοί γα, ἀθὺ 
Θιαᾶι, ἀπὰ Πηθὴ ΚαΠΊ6, 815 αἴθ ΑἸἢ6- 
ΠΟΥ ἈΠ Ζαρ οἰ ἴδῃ θΘαρ βίο ρίθη, αἷδ 
ΤΗΒθδηον σὰ ΗΠ πὰ παρπιθη Οτὸ- 
ΡΟΒ οἰηϑίν θη ἴῃ Βοβίίζ. οάου, ΧΥ͂, 
τ. Αδβομῃίη ρθρ. Κίθϑιρ!. 8. 
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λιμὴν αὖ ὃ τῶν Σικυωνίων πάλιν ὑπ᾽ αὐτῶν τε τῶν πολιτῶν 
καὶ τῶν ᾿ἡρκάδων ἁλίσκεται" τοῖς δ᾽ ᾿“ϑηναίοις οὐδεὶς τῶν 
συμμάχων ἐβοήϑησεν, ἀλλ᾽ ἀνεχώρησαν Θηβαίοις παρακαταϑέ- 
μένοι τὸν ᾿ὡρωπὸν μέχρι δίκης. 

Καταμαϑὼν δὲ ὁ “Πυκομήδης μεμφομένους τοὺς ᾿“ϑηναίους 5 
τοῖς συμμάχοις. ὅτι αὐτοὶ μὲν πολλὰ πράγματα εἶχον δι᾽ ἐκεί- 
νους, ἀντεβοήϑησε δ᾽ αὐτοῖς οὐδεὶς, πείϑει τοὺς μυρίους πράτ- 

τειν περὶ συμμαχίας πρὸς αὐτούς. τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐδυσχέ- 
ραινόν τινες τῶν ᾿4ϑηναίων τὸ “ακεδαιμονίοις ὄντας φίλους 

γενέσϑαι τοῖς ἐναντίοις αὐτῶν συμμάχους ἐπειδὴ δὲ λογι- 
ξόμενοι εὕρισκον οὐδὲν μεῖον “ακεδαιμονίοις ἡ σφίσιν ἀγαϑὸν 
τὸ ᾿ ἀρχάδας μὴ προσδεῖσθαι Θηβαίων, οὕτω δὴ προσεδέχοντο 
τὴν τῶν ᾿ρκάδων συμμαχίαν. καὶ “υκομήδης ταῦτα πράττων, 3 
ἀπιὼν ᾿4ϑήνηϑεν δαιμονιώτατα ἀποϑνήσκει. ὄντων γὰρ παμ- 
πόλλων πλοίων, ἐκλεξάμενος τούτων ὃ ἐβούλετο, καὶ συνθέμε- 
νος τοίνυν ἀποβιβάσαι ὅποι αὐτὸς κελεύοι, εἵλετο ἐνταῦϑα ἐκ- 
βῆναι ἔνϑα οἵ φυγάδες ἐτύγχανον ὄντες. κἀκεῖνος μὲν οὕτως 
ἀποϑνήσκει, ἡ μέντοι συμμαχία ὄντως ἐπεραίνετο. 

Εἰπόντος δὲ Ζημοτίέωνος ἐν τῷ δήμῳ τῶν ᾿4ϑηναίων ὡς ἡ 4 
μὲν πρὸς τοὺς ᾿ἀρκάδας φιλία καλῶς αὐτῷ δοκοίη πράττεσϑαι, 
τοῖς μέντοι στρατηγοῖς προστάξαι ἔφη χρῆναι ὅπως καὶ Κόριν- 
ὃος σώα ἡ τῷ δήμῳ τῶν ᾿4ϑηναίων" ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἵ 
Κορένϑιοι, τἀχὺ πέμψαντες ἱκανοὺς φρουροὺς ἑαυτῶν πάντοσε 

αὖ -- πάλιν-- 16 ΡῬΙθομῃδϑιίβοῃθ 
Μεγθίπάπηρ νοη αὖ πάλιν Βηδοί 510} 
Βᾶιπῇρ: ὃ 22: Κγιορ. 1, ὁ, 18: ΝΙ], 
ὩΣ οἱ; παλιν αὖ ΠδρΙΙοη. ΠΙ, 8, η; 
εἰ ΕΣ 11, 1. 20: Κυγορ. ΠΙ, 1 20: 
ΥἹΙ, ὅ, δ4; 
ΓΛ: 
μέχρι δέκης --- ἷ5 τὰν Επίι- 

Βομοϊάπηρ ἀατο οἰπ ὅοθ 6 5- 

δοίγοπης ψῖθ ἢῖθν δύο ἢ 

ΙΝ 
. Δυκομήδης -- ΒΥ 20» 
ΥΝΝ μυρίους -- 5. 1, 98. 

8. δαιμονιώτατα -- ἀπιὸν ὕπ- 
βϑίδηάθη., αἷθ σὑθοῆΐ οἱρϑηί ἢ 8185 
ΒΟΒΙοΙκαηρ ἀον οί μοὶ. ἀηΖιβθῃ θη βἰηα. 

καὶ --- τοίνυν --.τἀπὰ Δ 556τΓ1- 
ἀ 6 πὶ, 580 80} Θθοοη. ὃ, 2. πρῶτον 
μὲν ἀφ᾽ ὧν ζῶσιν οἵ ἄνθρωποι, 
ταῦτα ἡ γῆ φέρει ἐργαζομένοις, καὶ 

ἀφ᾽ ὧν τοίνυν ἡδυπαϑοῦσι, προσε- 
πιφέρει. 

συν ϑέμενος --- τηῖξ 461) Β0ΠΠ18- 
ΟἸΘΏΘΥ, ἀθὺ. ἃ0}} 815 Βα ͵θοι σὰ ἐκ- 
βιβάσαι Ζιι ἀθηκθη ἰβί. 

οἵ φυγάδες -- ψῸΪ] Αὐκδαϊΐου, 
αἸ6 χὰ οἰἴποῦ θη ΠΥ ΚΟΠΊΘ 65 βεϊπα: 
Ποῆθὴ Ῥαγίοὶ ρσϑῃδυίθῃ, 

4. Εἰπὄντος Δημοτίωνος -- 
ἔφη͵ - 5. σὰ ΨΥ, 8, 9. 
σώα --- ᾿ἴδγ 50 υἱοὶ 818 510 ΠΘΥ, 

580 4855 68 510, γοη ἱππδῃ πίομί 
ἰγθηη δὴ ὅπη (6, δ16 ΘΙ] ΪΠΔΙΓΟΥ ΠῚ 
σώα ἢπάοι 510} 10. Ποιηοβί!. ρθρ'. 
Πίοηγϑβ. 82. 87. σώαν ενδθπηα, 39; αἵ 
ΕΌΥπὶ σᾶ, ψϑίοημθ Οομοί νου βοῃ!ᾶρι, 
ἰϑί ἀΙΟΠ ον 50ῃ ; 8η] ρΘθυἅπιο]Π]οβίθῃ 
ΒοΠϑίηὐ ἴῃ (6. Αἰ{150 6 Ργοϑἃ αἴθ ὅπ 0} 
56]6η6. ΕὈΤ 465 Μᾶβομ]. σῶς σὰ δβθίῃ, 

9 Ἐ 
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ὅπου ᾿4ϑηναῖοι ἐφρούρουν εἶπον αὐτοῖς ἀπιέναι. ὡς οὐδὲν ἔτι 
δεόμενοι φρουρῶν. οἱ δ᾽ ἐπεέϑοντο. ὡς δὲ συνλϑην οὗ ἐκ τῶν 

φρουρίων ᾿“ϑηναῖοι εἰς τὴν πόλιν, ἐκήρυξαν οἵ Κορίνϑιοι, εἶ 

τις ἀδικοῖτο ᾿4ϑηναίων., ἀπογράφεσϑαι, ὡς ληψομένους τὰ δί- 

δ καια. οὕτω δὲ τούτων ἐχόντων Χάρης ἀφικνεῖται μετὰ ναυτι- 
κοῦ πρὸς Κεγχρείας. ἐπεὶ δ᾽ ἔγνω τὰ πεπραγμένα, ἔλεξεν ὅτι 
ἀκούσας ἐπιβουλεύεσϑαι τῇ πόλει βοηϑῶν παρείη. οὗ δ᾽ ἐπαι- 

νέσαντες αὐτὸν οὐδέν τι μᾶλλον ἐδέχοντο τὰς ναῦς εἰς τὸν λι- 

μένα. ἀλλ᾽ ἀποπλεῖν ἐκέλευον" καὶ τοὺς ὁπλίτας δὲ τὰ δίκαια 

ποιήσαντες ἀπέπεμψαν. ἐκ μὲν οὖν τῆς Κορίνϑου οἵ ᾿Αϑηναῖοι 
ὃ οὕτως ἀπηλλάγησαν. τοῖς μέντοι ᾿ρκάσι πέμπειν ἠναγκάξοντο 
τοὺς ἱππέας ἐπικούρους διὰ τὴν συμμαχίαν, εἴ τις στρατεύοιτο 

ἐπὶ τὴν ᾿ἀρκαδίαν᾽ τῆς δὲ “ακωνικῆς οὐκ ἐπέβαινον ἐπὶ 
πολέμῳ. 

Τοῖς δὲ Κορινϑίοις ἐνθυμουμένοις ὡς χαλεπῶς ἔχοι αὐ- 
τοὺς σωθῆναι, κρατουμένους μὲν καὶ πρόσϑεν κατὰ γῆν, 
προσγεγενημένων δὲ αὐτοῖς ᾿Αἀϑηναίων ἀνεπιτηδείων, ἔδοξεν 
ἀϑροίξειν καὶ πεζοὺς καὶ ἱππέας μισϑοφύρους. ἡγούμενοι δὲ 
τούτων, ἅμα μὲν τὴν πόλιν ἐφύλαττον, ἅμα δὲ πολλὰ τοὺς πλη- 
σίον πολεμίους κακῶς ἐποίουν εἰς μέντοι Θήβας ἔπεμψαν ἐπε- 

ἡ ρησομένους εἰ τύχοιεν ἂν ἐλϑόντες εἰρήνης. ἐπεὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι 
ἰέναι ἐκέλευον, ὡς ἐσομένης, ἐδεήϑησαν οἱ Κορίνϑιοι ἐᾶσαι 
σφᾶς ἐλϑεῖν καὶ ἐπὶ τοὺς συμμάχους. ὡς μετὰ μὲν τῶν βουλο- 
μένων ποιησόμενοι τὴν εἰρήνην. τοὺς δὲ πόλεμον αἱρουμένους 
ἐάσοντες πολεμεῖν. ἐφέντων δὲ καὶ ταῦτα πράττειν τῶν Θη- 

8 βαίων. ἐλϑόντες εἰς Πακεδαίμονα οἵ Κορίνϑιοι εἶπον, Ἡμεῖς, 

ὦ ἄνδρες Πακεδαιμόνιοι, πρὸς ὑμᾶς πάρεσμεν ὑμέτεροι φίλοι, 

ληψομένους -- χπ ἄδη) 4]|06- ἀἴ68. ἶθι, υγϑῖ! ἰὴ βοηϑεῖν ἄον Β6- 
ὨἸΘΙΠ6ἢ ἃτ|5. 46ηὶ ΘΟ] Θοινθη εἴ τὰς σὰ οὐ 468 ΚΟΠΊΠΊ6 5 πηα (ἀ6] 165. ἰϊθρὶ 
Θηἰ Θ θη θη ϑ.θ͵]θοίΘ 65. ΤΠ ν8 ΥὙρῚ, ΥἹ, δ, 22, 
ἀπογράφεσϑαι σι ΒΘ ΖΙ6Πθῃ, Ὁ. εἴ τις στρατεύοιτο --- Ὀϊο 

τὰ δίκαια -- ψ»ὰϑ 5ἷῖ6. αἰ Βογη ἀον Δυμδησίροι Βθᾶρ ἰδὲ θθαϊηρι 
Βοοὶ σὰ ἴονάρθυη πδίίοης; μοὶ νοῦ ἄθὰ ἴῃ συμμαχία Θα Πα] θηθη Β6- 
ϑοΙἀδίθη. Ζιινν θῖ!θὴ ἀν 50]. ΑπὰΡ, βου ἔν: 16 Β 6 5{ἰπ]η πὴ ἀ 685 Β.- 
ὙΙΙ, 7.,,. 14. ἃ. ἢ. ΚΎΤΡΕ, 1. ἃ. 20... ΟΣ ΡΊΞΕ: 

ὅ. βοηϑῶν --- τὶ σὰ πο] θη. κρατουμένους --- 8. Ζζὰῃ Υ͂, 
5 Ρανιοῖρ. Ρυδθβθηί, βίοις σανγθῖϊθη 4, 29, 
ΖΔ Αὐϑανοκ ἀοΡ Αβίομί, ἰμάθη ἤ, ἐσομένης --- ἀὔμη!ο εἰρήνης. 
ἄθν Βορίηηῃ. ἄἀθὺ ΘΑ ομρίοη. Τμπᾶ- 8. ὑμέτεροι φίλοι -- 8418 
(ἰρῖκοῖν ἴῃ ΙΘΡαἴτου Πυθα ἴῃ αἰΘὸ σθαι ἀθ νὰ δ 6}. ον ΑΥκοὶ 
ἀοροηννανί ρουΐοῖκί ἴθι, θη! ον ἰδὲ [6 11, ψ’6}} δηροάθαίοι τνοράθη 50]], 
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καὶ ἀξιοῦμεν. εἰ μέν τινα ὁρᾶτε σωτηρίαν ἡμῖν, ἐὰν διακαρτε- 
ρῶμεν πολεμοῦντες, διδάξαι καὶ ἡμᾶς" εἰ δὲ ἀπόρως γιγνώ- 
ὅκετε ἔχοντα τὰ ἡμέτερα, εἰ μὲν καὶ ὑμῖν συμφέρει. ποιήσα- 
σϑαι μεϑ᾽ ἡμῶν τὴν εἰρήνην" ὡς οὐδὲ μετ᾽ οὐδένων ἂν ἥδιον 
ἢ μεϑ᾽ ὑμῶν σωϑείημεν" εἰ μέντοι ὑμεῖς λογίξζεσϑε συμφέρειν 
ὑμῖν πολεμεῖν, δεόμεϑα ὑμῶν ἐᾶσαι ἡμᾶς εἰρήνην ποιήσασϑαι. 
σωϑέντες μὲν γὰρ ἴσως ἂν αὖϑις ἔτι ποτὲ ἐν καιρῷ ὑμῖν γενοί- 
μεϑα᾿ ἐὰν δὲ νῦν ἀπολώμεϑα, δῆλον ὁ ὅτι οὐδέποτε χρήσιμοι 
ἔτι ἐσόμεϑα. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἵ “ακεδαιμόνιοι τοῖς τε 9 

Κορινϑίοις συνεβούλευον τὴν εἰρήνην ποιήσασϑαι καὶ τῶν ἄλ- 

λων συμμάχων ἐπέτρεψαν τοῖς μὴ βουλομένοις σὺν ἑαυτοῖς πο- 
λεμεῖν ἀναπαύεσθαι" αὐτοὶ δ᾽ ἔφασαν πολεμοῦντες πράξειν 
ὅ,τι ἂν τῷ ϑεῷ φίλον ἢ ὑφήσεσϑαι δὲ οὐδέποτε, ἣν παρὰ τῶν 
πατέρων παρέλαβον Μεσσήνην, ταύτης στερηϑῆναι. οἵ οὖν 10 
Κορίνϑιοι ἀκούσαντες ταῦτα ἐπορεύοντο εἰς τὰς Θήβας ἐπὶ τὴν 
εἰρήνην. οἱ μέντοι Θηβαῖοι ἠξίουν αὐτοὺς καὶ συμμαχίαν ὀμνύ- 
ναι οὗ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι ἡ μὲν συμμαχία οὐκ εἰρήνη ἀλλὰ 
πολέμου μεταλλαγὴ εἴη" εἰ δὲ βούλοιντο, παρεῖναι ἔφασαν τὴν 
δικαίαν εἰρήνην ποιησόμενοι. ἀγασϑέντες δὲ αὐτοὺς οἵ Θη- 
βαῖοι. ὅτι καίπερ ἐν κινδύνῳ ὄὕντες οὐκ ἤϑελον τοῖς εὐεργέταις 
εἰς πόλεμον καϑίστασϑαι, συνεχώρησαν αὐτοῖς καὶ Φλιασίοις 
καὶ τοῖς ἐλθοῦσι μετ᾽ αὐτῶν εἰς Θήβας τὴν εἰρήνην ἐφ᾽ ᾧτε 
ἔχειν τὴν ἑαυτῶν ἑκάστους. καὶ ἐπὶ τούτοις ὠμόσϑησαν οἵ δρ- 
χοι. οἵ μὲν δὴ Φλιάσιοι, ἐπεὶ οὕτως ἡ σύμβασις ἐγένετο, εὐϑὺς 11 
ἀπῆλϑον ἐκ τῆς Θυαμίας᾽" οἵ δὲ ᾿᾽4ργεῖοι ὀμύσαντες ἐπὶ τοῖς αὐ- 

4455 516 ηἴοῃςί αἷθ οἰπχίρθη Εγθαηάθ 
ἀ6Γ [δ κοἀ ἄπιοπίον βἰηα, 

οὐδὲ μετ᾽ οὐδένων --- Ὠΐϊε Ρατ- 
{Κ6] οὐδὲ. ἰδὶ ἀπνογϑιἄῃα 16} ; Πιπάονῖ 
νουηαίῃεὶ οὐδὲ ἡμεῖς μετ᾽ οὐδένων 
οὐδν βαθρεροιθομάθν οὐδὲ μεϑ ἕνων. 

εἰ μέντοι - ρηϊβρυίομι ἄθπὶ εὐ 
μὲν συμφέρει. Κρ]. σιι 2, 4. 

ἐν καιρῷ --- 5. σὰ 1Π,4,9 

9.ἂν τῷ ϑεῷ φίλον ἤ-- ὁ ππ 
65 ἄρῃ ἀαοὐίο ρσοίδ!!. ἢῖο Αη- 
νοΠάπηρ νῸη φίλος ἴῃ ἀϊθεον Βεάθαυ- 
(ὰηρ ἰϑὲ θεΐπη Πομιθν Πᾶδυῇρ᾽, 5βοηϑβί 
φἰθγη 10 }} 86] θη. Ρ]αίο Κυϊίοη. 5, 48 ἃ 
εἰ ταύτῃ τοῖς ϑεοῖς τἀ όμκαψι ταύτῃ 
ἔστω. 

ὑφήσεσϑαι --- στερηϑῆναι 
-- ἀυτοῖ ἴἤγο ΘΟ. 4 Ποῖ. Ὁ 6- 
γ γ ΚΘ, 4855 516 θογδαθί ν ἂν- 
4 6η. Κγτορ. Π- 1; 25. «οὐκ ἐνῆν πρό- 
φασις μειονεξίας, ὥστε ὑφίεσϑαί 
τινα κακίω ἑτέρου εἶναι. 
ἣν -- Μεσσήνην, ταύτης -- 

Ποὺ Ἀβἰαιΐνβαιζ ἰδί 465 Νοπάγιο κα 
ΠΡ ν τί νουδι σπου πθπθῖὴ ὅιιὉ- 
βίδητν γΟΡΔΏρ ΘΒ(6}Π0. Οὐτηπηθηΐ, 152, 
22. πολλοὶ --- ὧν πρόσϑεν ἀπείχον" 
το κερδῶν, αἰσχρὰ νομίζοντες εἶναι, 
τούτων οὐκ ἀπέχονται. Ὑ6]. ΠῚ, ἵ, 
18. ἀαπὰ σιν ὅ80η6 ΥἹΙ, 1, 27. 

10. συμμαχίαν ὀμνύναι 
οἶπα Βυπάροβρθηοββθηβοῃϑδ[ί 
ἀύγο οἰ αΠσἢ θη Υ ογίτδρ τὰ 8 0} 6Π. 
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τοῖς τούτοις εἰρήνην ποιήσασϑαι. ἐπεὶ οὐκ ἐδύναντο καταπρᾶ- 
ξαι ὥστε τοὺς τῶν Φλιασίων φυγάδας μένειν ἐν τῷ Τρικαράνῳ 
ὡς ἐν τῇ ἑαυτῶν πόλει ἔχοντας. παραλαβόντες ἐφρούρουν. φά- 
ὅκοντες σφετέραν τὴν γῆν ταύτην εἶναι. ἣν ὀλίγῳ πρότερον ὡς 
πολεμίαν οὐσαν ἐδήουν. καὶ δίκας τῶν Φλιασίων προσκαλου- 
μένων οὐκ ἐδίδοσαν. 

Σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον τετελευτηκότος ἤδη τοῦ 
πρόσϑειν Διονυσίου ὁ υἱὸς αὐτοῦ πέμπει βοήϑειαν τοῖς Δακε- 
δαιμονίοις δώδεκα τριήρεις καὶ ἄρχοντα αὐτῶν Τιμοκράτην. 
οὗτος δ᾽ οὖν ἀφικόμενος συνεξαιρεῖ αὐτοῖς Σελλασίαν" καὶ 
τοῦτο πράξας ἀπέπλευσεν οἴχαδε. 

Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ ὕστερον καταλαμβάνουσιν οἱ 
Ἠλεῖοι Πασιῶνα,, τὸ μὲν παλαιὸν ἑαυτῶν ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρ- 

ι8όντι συντελοῦντα εἰς τὸ ᾿ἡ“ρκαδικόν. οἵ μέντοι ᾿ἀρκάδες οὐ 
παρωλιγώρησαν, ἀλλ᾽ εὐϑὺς παραγγείλαντες ἐβοήϑουν. ἀντε- 
βοήϑησαν δὲ καὶ τῶν Ἠλείων οἵ τριακόσιοι. καὶ ἔτι τετρακό- 
σιοι. ἀντεστρατοπεδευμένων δὲ τὴν ἡμέραν ἐν ἐπιπεδεστέρῳ 
χωρίῳ τῶν Ἠλείων τῆς νυκτὸς οἵ ᾿ἀρκάδες ἀναβαίνουσιν ἐπὶ 

τὴν τοῦ ὑπὲρ τῶν Ἠλείων ὄρους κορυφήν" ἅμα δὲ τῇ ἡμέρα 
κατέβαινον ἐπὶ τοὺς ᾿Ηλείους. οἱ δὲ ἰδόντες ἅμα μὲν ἐξ ὑπερ- 
δεξίου προσιόντας. ἅμα δὲ πολλαπλασίους, ἐκ πολλοῦ μὲν ἀπελ- 

12 

1. ποιήσασϑ'αι --- 858.2}1,0,.4, καταλαμβάνουσιν --ο-ἰιι 4. 8θῦ 

γ᾿ δεν τὸν ΤΑ στα ψΑῇ 

καταπρᾶξαι ὥστε --- 5. τὰ ΤΨ, ν. ΟἸν, 66}. 

4, 1. Μασιῶνα --- 5. τὰ 1Π, 2, 80. 
ἐν τῷ Τρικαρ ἄφψῳ --- 5. ὅὰ ὃ.δ:. "κ ρα ἰομδιοδ ὅδε ἀἴοβο γον Δ}16 οὶ 
τ - ἔχοντας - ἴπάρηι ΡΒ Ποθοτ ππ ὸ 

Ὀδηηΐθη 085 850 ᾿οβᾶββϑθι, 8ἃ18 Οἢ 68 ὙῚ Ἐν τὰ ὃ 
ἴῃ ἀπ δίαδίθ (6 Υ ΑΥρίνθν Ιᾶρ:6. συνξεῤοϑητοις ἡἤύτι ἐκ μς ἐ 
παραλαβόντες --- 5ἷ6 ἄθουπμδῃ- Ὁ» {θυ 

Ιη6η (885 (α8.6}} νὸν θὴ ψορραηηίοθη. 
δίκας-- νὶθ 5 1. ϑο δά βτγίοη- 

(οΥ] 16 Ἐπ βομδίάθπηρ. 606 
προσκαλεῖσθαι 5. σὰ 1, ἢ, 12. 

12; τετελευτηκότος -- διουγ- 

Βῖ085 ἀδθὺ ουϑίθ νῸὴ ΞΎΥΔΪτ 5. ΨΨΆΓ 907 
. Οἢνν, ροβίουθθῃ, 
συμεξανφεῖ - κι {τ πη ὁπ " ὁ- 
“ιν ἱη ρθη. ΤΉ. 1, 29. βουλόμενοι 
σφίσι τὰ ἐπὶ Θρῴκης χωρία καὶ 
Περδίκκαν ξυνεξελεῖν αὐτόν. 
Σελλασίαν -- ψνοΙοΠ 68. οὶ ἀθχὴ 

᾿ὐϊη [4}} ἀον Βοθοίου ἴῃ [ναἰκοἀ ἅϊηοη νοὴ 
ἄθη ρανίαποῦῃ ὈΡΘΆ] 6. ννὰν. Ὠ]ο- 
ον. ΧΥ, 04, ΥρῚ], ονθῃ ΝΊ, ὅ, 27. 

85, 1, 26. σΣΕΧΕΣΨ  ΒΥΠΘΝ 
ἰδ αι! πο η αοποββθηϑοἢα[ι 
σομδὄτοη. Ψρὶ. Τηυκνά. Π, 15; 
ΙΥ, 76. 

19. παραγγείλαντες --- ἢ ἃ ὁἢ:- 
ἀοὴ 8ϊῖ6 ΤΥπρροη δαυΐροθοίθη 
᾿) αὶ ὃ 6 Ὡς 

οἵ τριακόσιοι --- 850 δ Κ 18 
απὰ 31. ἈΝ ΔΠΥ ΒΟ Π]ΠΠΟἢ ἰδὲ ἀἴθ8. οἷπο 
θοβοπάογο ΤΥΊΡΡΟ 465 6] οἴβοιθῃ ἤθοθυββ. 

ἐκ πολλοῦ ρεγτν, νοίΐίον Επι- 
ἔοσπ αι ἢ 6. ΔΠΔ}. . ΤῸ, 11. ἐκ πλέο- 
νος ἢ τὸ ἐἰ το εν ̓ἔφευγον. ΠῚ; 3,9. 
οὔτε ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο 
καταλαμβάνειν. ΝΕ]. τὰ ΙΥ, 4, 10, 
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“-.ο΄᾿ 5 Ἂν ϑεῖν ἠσχύνϑησαν, ὁμόσε δ᾽ ἡλϑον καὶ εἰς χεῖρας δεξάμενοι 
", Η Ἁ Χ Α " Ἁ  ὙΡ δ να 3 ’ 

ἔφυγον" καὶ πολλοὺς μὲν ἄνδρας, πολλὰ δὲ ὁπλα ἀπωώλεσαν,. 
κατὰ δυσχωρίας ἀποχωροῦντες. Φ 

Οἱ δὲ ᾿Ζρκάδες διαπραξάμενοι ταῦτα ἐπορεύοντο ἐπὶ τὰς 14 
» 9 , 7 Α ᾿, Ἁ ’ 

τῶν “Τ'Ϊκρωρείων πόλεις. λαβοντὲς δὲ ταύτας πλὴν Θραύυστου 

ἀφικνοῦνται εἰς Ὀλυμπίαν. καὶ περισταυρώσαντες τὸ Κρόνιον 
ἐνταῦϑα ἐφρούρουν καὶ ἐκράτουν τοῦ ΟὈλυμπιακοῦ ὄρους ἔλα- 

- [χ4 

βον δὲ καὶ Μαργανέας ἐνδόντων τινῶν. οὕτω δὲ προκεχωρη- 
κότων οἱ μὲν ᾿Ηλεῖοι αὐ παντάπασιν ἡϑύμησαν, οἱ δὲ ᾿δρκάδες 
᾿: . ,ὔ » . -" 5 Ζ; 

ἔρχονται ἐπὶ τὴν πόλιν. καὶ μέχρι μὲν τῆς ἀγορᾶς ἡλϑον᾽ ἐκεῖ 
μέντοι. ὑποστάντες οἵ τε ἱππεῖς καὶ οἵ ἄλλοι αὐτῶν ἐκβάλλουσί 

᾿ς δὲ αὐτοὺς καὶ ἀπέχτειναν τινας καὶ τρόπαιον ἐστήσαντο. ἣν μὲν 1Ὁ 
οὐν καὶ πρότερον διαφορὰ ἐν τῇ Ἤλιδι. οἵ μὲν γὰρ περὶ Χάρο- 
πόν τε καὶ Θ υσοιλδὰν καὶ 4ργεῖον εἰς ἀημογεοσίαν ἡγον τὴν 

πόλιν, οἱ δὲ περὶ Στάλκαν τε καὶ Ἱππίαν καὶ Στρατόλαν εἰς 
3 , . Ἁ Ἀ ρ7 ’ " , ᾽} ΄ 
ὀλιγαρχίαν. ἐπεὶ δὲ οἱ ἄρκαδες μεγαλὴην δυναμιν ἔχοντες συμ- 

μαᾶχοι ἐδόκουν εἶναι τοῖς δημομραυφίαθρα βουλομένοις, ἐκ τού- 

του δὴ ϑρασύτεροι οἱ περὶ τὸν Χάροπον ἦσαν, καὶ συνθέμενοι 
τοῖς ᾿άρκάσιν ἐπιβοηϑεῖν καταλαμβάνουσι τὴν ἀκρόπολιν. οἵ᾽ 

δ᾽ ἱππεῖς καὶ οἵ τριακόσιοι οὐκ ἐμέλλησαν, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐχώρουν 
ἄνω; καὶ ἐχκρούουσιν αὐτούς" ὥστ᾽ ἔφυγον σὺν τῷ “Αργείῳ 
καὶ Χαρόπῳ τῶν πολιτῶν περὶ τετρακοσίους. οὐ πολὺ δ᾽ ὕστε- 

ρον οὔτοι παραλαβόντες τῶν ᾿ἀρκάδων τινὰς καταλαμβάνουσι 

Πύλον. καὶ πολλοὶ μέντοι πρὸς αὐτοὺς ἐκ τῆς πόλεως ἀπήεσαν 

τοῦ δήμου, ἅτε χωρίον τε καλὸν καὶ μεγάλην δώμην τὴν τῶν 
3 , ᾽ 3... (ἢ Ν ἊΝ“ 3 λ “ρκαδων σύμμαχον ἔχοντας. ἐνέβαλον δὲ καὶ ὕστερον εἰς την 

χώραν τὴν τῶν Ἠλείων οἵ ἀρκάδες., ὑπὸ τῶν φευγόντων ἀνα- 
, ΠΑ δέ οὐδ ν τὶ , ἢ ν , ᾿ .} ᾿ 

πειϑόμενοι ὡς ἡ πολις προσχωρήσοιτο. ἀλλα τοτὲ μὲν οἱ “4χαιοὶ 
’, ’ “ 3 , Ἁ ’ 9 » ’ 

φίλοι γεγενημένοι τοῖς Ηλείοις τὴν πόλιν αὐτῶν διεφυλαξαν᾽ 

εἰς χεῖρας δεξάμενοι -- 5. 
σὰ 11, 4, 

14. Ἀκοώρῤειοι - 5ἰπα ἀϊο Βε- 
ΟΠ ΠΟΥ 465 νγαβι] θη ΑΡΠΔηρ65 465 
ΕΥΥΠΊΔΠΙΠΟΒ6 ΘΟ ΓΡ᾿68 

τὸ Κρόνιον --- οἷη Ηΐρο!] ἱπὶ πὅτά- 
Ποῆθη ΤἬΘΙΙα νορ ΟἸγηρία, ἀθν βίοῃ 
815 ΟΥΌΘΓΡ 8η 485 ΟἸγτηρίβοῃα αθὈὶγρ 
ΔΏΒΟΠ]Ϊ 658, 
ἐνδόντων --ς προδόντων. 

Ὑποκνὰ, ἸΚ, 70: Ψ, 02. 
γρὶ. 

προπκεχωρηκότων -- 5. τιι {!, 
4, 29. 

τὴν πόλιν --- ἀϊο Ηαυρίδβίδαι 
Ε|15. 
αὐτῶν --- τιῖί ΒοΖίΘπρ᾽ δυῇ τὴν 

πόλιν 80 νἱ6} 415 τῶν πολιτῶν. 
16. ἐπιβοηϑεῖν - ἀὰ5 ϑθ]θοί 

ἰδὶ δὺ5 τοῖς ρκάσι σὰ πορῃπηθη. 
106. Πύλον --- 70 Ρ᾽8 80 ϑιαάίδη 

ὄβι!ο ἢ νοι ἀν διδαί ΕἸ15, Π1οάον. ΧΙΥ, 
17. Ῥαιβαη. ΥἹ, 22, 8. 
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ὥστε οἵ ᾿ἀρκάδες οὐδὲν ἄλλο πράξαντες ἢ δῃώσαντες αὐτῶν τὴν 
χώραν ἀπῆλθον. εὐϑὺς μέντοι ἐκ τῆς Ἠλείας ἐξιόντες. αἰσϑό- 
μενοι τοὺς Πελληνεῖς ἐν Ἤλιδι ὄντας, νυκτὸς μακροτάτην ὁδὸν 
ἐλθόντες καταλαμβάνουσιν αὐτῶν Ὄλουρον᾽ ἤδη γὰρ πάλιν 
προσεκεχωρήκεσαν οἱ Πελληνεῖς εἰς τὴν τῶν “ακεδαιμονίων 

ι8 συμμαχίαν. ἐπεὶ δ᾽ ἤσϑοντο τὰ περὶ Ὀλούρου, περιελϑόντες αὖ 
καὶ οὗτοι ὅπῃ ἐδύναντο εἰς τὴν αὑτῶν πόλιν Πελλήνην εἰσῆλ- 
ϑον. καὶ ἐκ τούτου δὴ ἐπολέμουν τοῖς ἐν Ὀλούρῳ ᾿Αρκάσι τε 
καὶ τῷ ἑαυτῶν παντὶ δήμῳ μάλα ὀλίγοι ὄντες" ὅμως δὲ οὐ 
πρόσϑεν ἐπαύσαντο πρὶν ἐξεπολιόρκησαν τὸν Ὄλουρον. 

Οἱ δ᾽ αὖ ᾿ἀρκάδες πάλιν ποιοῦνται ἄλλην στρατείαν εἰς 
τὴν Ἦλιν. μεταξὺ δὲ Κυλλήνης καὶ τῆς πόλεως στρατοπεδευο- 
μένοις αὐτοῖς ἐπιτέϑενται οἱ Ἠλεῖοι, ὑποστάντες δὲ οἱ ᾽᾿άρκάδες 
ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ ᾿ἀνδρόμαχος μὲν ὁ Ἠλεῖος ἵππαρχος. δ6- 
περ αἴτιος ἐδόκει εἶναι τὴν μάχην συνάψαι, αὐτὸς αὑτὸν διέ- 
φϑειρεν᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι εἰς τὴν πόλιν ἀπεχώρησαν. ἀπέϑανε δὲ 
ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ παραγενόμενος καὶ Σωκλείδης ὁ Σπαρτιάτης" 
ἤδη γὰρ τότε οἵ “ακεδαιμόνιοι σύμμαχοι τοῖς Ἠλείοις ἦσαν. 

20 πιεζόμενοι δὲ οἵ ᾿Ηλεῖοι ἐν τῇ ἑαυτῶν. ἠξίουν καὶ τοὺς Δακε- 
δαιμονίους πέμποντες πρέσβεις ἐπιστρατεύειν τοῖς ᾿άφκάσι, νο- 
μίξοντες οὕτως ἂν μάλιστα ἀπολαβεῖν τοὺς ᾿Αρκάδας, εἰ ἀμφο- 
τέρωϑεν πολεμοῖντο. καὶ ἐκ τούτου δὴ ᾿Αρχίδαμος στρατεύεται 
μετὰ τῶν πολιτῶν. καὶ καταλαμβάνει Κρῶμνον. καταλιπὼν δ᾽ 
ἐν αὐτῷ φρουρὰν τῶν δώδεκα λόχων τρεῖς, οὕτως ἐπ᾽ οἴκου 

19 

17. Ὄλουρον --- οἷη ϑιᾷάίο θη 
ἴῃ. ΔοΙμαῖα, πηνγοῖῦ ῬΩ] 6 η6. 

μήδης αἴτιοι Τροίαν ἁλῶναι. Τπὰκ. 
Ι, 74. 80 διὸ μεταίτιος 11, 8, 82. 

προσεμκεχγωρήκπκπεσαν --- 5. τὰἮ Μδηὴ Καπη ἄθη [ηδηϊἷν 415 Ασοιπϑαίῖν 
2.08. ΔΉΒΘΠ6 ἢ. ἅπᾶϊορ τηϊὶ αἰτιός τὸ ἈΠ8Ρ. 

Ι8. τὰ περὶ Ὀλούρου -- 5.1: ΝΙ,6, 156 υπά οὐδὲν αἴτεος Απᾶθ, 
αν 1 ΜΠ, 1, 35. 
τῷ ἑαυτῶν παντὶ δήμῳ -- δ 

80Ποῖη ἀδηδοῃ, 858. 810} αἴθ εἰθπιο- 
Κυαιίβοιο Ραγίθὶ ἴῃ ΘΠ ]}6 πο, ἄθηι Βπά- 
ἢἾ55 πηϊΐ ἀθη 1 Ἰςο ἃ πηοηίθυη ἀΡρΘηοὶρί, 
Δη αἴθ Αὐἰκα θὺ Πρ ΒΟ Ο58θιι. Παίίο. 

190. ποιοῦνται ---- ἴπιὶ 4. 8θ4 ν. 
συ. δ. 

αἴτιος --α τοῖν ἄδπι ΤΠ ηϊ{ἶν οἰ 

ἄθὴ ΑΥ̓͂ ΚοΙ τοῦ δαοῖ 5,17. Αὐὰ}. ΥἹ, 
θ, 8. ἔλεγον ὅτι τὸ δόγμα αἴτιον εἴη 
τὸ τοῦ στρατεύματος ταῦτα γενέσϑλαι. 
Ογπορ. 1, 13, Ὀδυσσεὺς δὲ καὶ Ζιο- 

90. ἀπολαβεὲν --- εἰρϑηι ἢ} 4 Ὁ- 
Βομῃηθίάθη, νρ]. 1,1, 16, ἀδππ δ} 
50 ΪἷἾ4556η, ἀ8485 Κοίη ΕπιΚοπ- 
ΠῚ Θ ἢ ΠῚ ὃ δ᾽ 116} 181. Ὑ]. ΤΗπκγάΥ, 
ῦ9. ἐν μέσῳ δὲ ἀπειλημμένοι ἦσαν 
οἵ ᾿4ργεῖοι. 

Κρώῶώμνον -- πολίχνιον ἐστὶν 
ἱδρυμένον πλησίον Μεγάλης πόλεως. 
Αἰῆθη, Χ 58. 4828. 

τῶν δωδεκα λόγων -- Ψρὶ, τὰ 
Υ 4, 1 
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ἀνεχώρησεν. οἵ μέντοι ᾿ἀρκάδες, ὥσπερ ἔτυχον ἐκ τῆς εἰς Ἦλιν 21 
στρατείας συνειλεγμένοι, βοηϑήσαντες περιεσταύρωσαν τὸν 
Κρώῶμνον διπλῷ σταυρώματι, καὶ ἐν ἀσφαλεῖ ὄντες ἐπολιόρκουν 
τοὺς ἐν τῷ Κρώμνῳ. χαλεπῶς δὲ ἡ τῶν “ακεδαιμονίων πόλις 
φέρουσα ἐπὶ τῇ πολιορκίᾳ τῶν πολιτῶν, ἐχπέμπει στρατιάν" 
ἡγεῖτο δὲ καὶ τότε ᾿ἀρχίδαμος. ἐλϑὼν δὲ ἐδήου καὶ τῆς ᾿άρκα- 
δίας ὅσα ἐδύνατο καὶ τῆς Σκιρίτιδος, καὶ πάντα ἐποίει ὅπως, εἰ 

δύναιτο, ἀπαγάγοι τοὺς πολιορκοῦντας. οἵ δὲ ᾿ἀρκάδες οὐδέν 
τι μᾶλλον ἐκινοῦντο, ἀλλὰ ταῦτα πάντα παρεώρων. κατιδὼν δέ 22 
τινα λόφον ὁ ̓ ρχίδαμος, δι᾽ οὗ τὸ ἔξω σταύρωμα περιεβέβληντο 
οἱ ᾿ἀρκάδες., ἐνόμισεν ἑλεῖν ἂν τοῦτον, καὶ εἶ τούτου κρατή- 
ὅειεν, οὐκ ἂν δύνασϑαι μένειν τοὺς ὑπὸ τοῦτον πολιορκοῦν- 

τας. κύκλῳ δὲ περιάγοντος αὐτοῦ ἐπὶ τοῦτο τὸ χωρίον, ὡς εἷ- 
δον οἱ προϑέοντες τοῦ ᾿άρχιδάμου πελτασταὶ τοὺς ἐπαρίτους 
ἔξω τοῦ σταυρώματος. ἐπιτίϑενται αὐτοῖς, καὶ οἱ ἱππεῖς συν - 
εμβάλλειν ἐπειρῶντο. οἱ δ᾽ οὐκ ἐνέκλιναν, ἀλλὰ συντεταγμένοι 
ἡσυχίαν εἶχον. οἱ δ᾽ αὖ πάλιν ἐνέβαλον. ἐπεὶ δὲ οὐδὲ τότε 
ἐνέκλιναν, ἀλλὰ καὶ ἐπήεσαν, ἤδη οὔσης πολλῆς κραυγῆς, ἐβοή- 
ϑει δὴ καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Φρχίδαμος, ἐκτραπόμενος κατὰ τὴν ἐπὶ 
Κρῶμνον φέρουσαν ἁμαξιτὸν, εἰς δύο ἄγων, ὥσπερ ἐτύγχανεν 
ἔχων. ὡς δ᾽ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, οἵ μὲν σὺν τῷ ᾿“ρχιδάμῳ 23 
κατὰ κέρας, ἅτε καϑ᾽ ὁδὸν πορευόμενοι, οἱ δ᾽ ̓ φρκάδες ἀϑρόοι 
συνασπιδοῦντες, ἐν τούτῳ οὐκέτι ἐδύναντο οἱ “ακεδαιμόνιοι 
ἀντέχειν τῷ τῶν ᾿ρκάδων πλήϑει, ἀλλὰ ταχὺ μὲν ὁ ̓ ἀρχίδαμος 
ἐτέτρωτο τὸν μηρὸν διαμπὰξ, ταχὺ δὲ οἵ μαχόμενοι πρὸ αὐτοῦ 
ἀπέθνησκον, Πολυαινίδας τε καὶ Χίλων ὁ τὴν ἀδελφὴν τοῦ 

᾿Αρχιδάμου ἔχων, καὶ οἱ πάντες δὲ αὐτῶν τότε ἀπέϑανον οὐκ 

21, Σκιρέίτιδος --- ἀϊα ΒενοΠ- 
ΠΟΙ ἀἴ65685 ,Δηἀδβίγ 1065, οἰηϑί χιὶ [.8- 
κεοάδιηοη ρϑηδτὶρ (5. σὰ Ν, 2, 24 α. 
ΥἹ, ὃ, 24) πηϊΐϊββθη βίῃ 480 80]} 461ΠῚ 
Δυκααϊβοθη Βαμ6. Δηρ 5 ΟΠ] 556 Πᾶ- 
θ6ῃ. 

99, δι᾿ οὗ κτέ. -- 6 ἄμυδββογο 1,1- 
πἶθ 468 Ρίδῃ! νου κοθ οἵηρ ἄρθου ἄθη 
Ηὔρϑὶ οἄϑὺ ἄοοῖ. ἴδον ἄθηῃ ἀθὺ ϑίαάι 
Ζζιυρονγθηἀοίθη ΑΡΠδηρ 6556 06, 50 
ἀα85 αἴθ φνῖβοῆθη θοΙθη ΡΙΔἢ οἰ ἤθη 
βίο δυϊπηδιίθπάθη Αὐκδαΐϊθυ 510 δπὶ 
Εμ586 465 Ηΐρεϊβ (ὑπὸ τοῦτον) θ6- 
[αηά θη, 

τοὺς ἐπαρίτους -- οἶπθ διι5ρ6- 
νᾶ! 6 ΟΠ ἀον Αγὐκδαάϊον, ἀϊ6. θπΠῚ 
5014. αἰοποπα (8.38), ννῖθ 65. β8οῃοίπί 
Ὀοβϑιᾶπαϊρ ππίοῦ δ αῆδη νγᾶν πὰ ἀ6Γ 
ΔΥΚδαΐβοηθη ΒΕ Πα ΘΒΥ ΒΔ ΠΏ] Πρ’ ΖῈΓ 
γεν ριπρ; βίδπα, Ηθβυοΐοβ πθηηί 
516 τάγμα ᾿Δρκαδικὸν μαχιμώτατον, 
καὶ οἵ παρὰ ᾿ἄρκασι δημόσιοι φύ- 
λαπὲες. 

εἰς δύο --- 5. τὰ ΠΙ, 1, 22. 

28. κατὰ κέρας --- 8. ΖΕ ΥἹ, 2,80. 

ὁ ἀρχίδαμος ἐτέτρωτο -- ἅδῃ 
ψοΥία!}! οὐ μην δυοῃ Ζαυβίϊη, ΥἹΙ, 6. 



138 ΞΕΝΟΦΟΝΤΟΣ 

24 ἔλαττον τῶν τριάκοντα. ὡς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἀναχωροῦντες εἰς 
τὴν εὐρυχωρίαν ἐξῆλθον, ἐνταῦϑα δὴ “ακεδαιμόνιοι ἀντιπαρε- 
τάξαντο. καὶ μὴν οἵ ᾿ἀρκάδες, ὥσπερ εἶχον, συντεταγμένοι 
ἕστασαν, καὶ πλήϑει μὲν ἐλείποντο, εὐθϑυμότερον δὲ πολὺ εἷ- 
χον, ἐπεληλυϑότες ἀποχωροῦσι καὶ ἄνδρας ἀπεκχτονότες. οἱ δὲ 
“ακεδαιμόνιοι μάλα ἀϑύμως εἶχον, τετρωμένον μὲν ὁρῶντες 
τὸν ᾿“ρχίδαμον, ἀκηκοότες δὲ τὰ ὀνόματα τῶν τεϑνηκότων, ἀν- 

25 δρῶν τε ἀγαϑῶν καὶ σχεδὸν τῶν ἐπιφανεστάτων. ὡς δὲ πλη- 
σίον ὄντων ἀναβοήσας τις τῶν πρεσβυτέρων εἶπε, Τί δεῖ ἡμᾶς, 
ὦ ἄνδρες. μάχεσϑαι, ἀλλ᾽ οὐ σπεισαμένους διαλυϑῆναι; ἄσμε- 

νοι δὴ ἀμφότεροι ἀκούσαντες ἐσπείσαντο. καὶ οἱ μὲν 4ακε- 
δαιμόνιοι τοὺς νεκροὺς ἀνελόμενοι ἀπῆλθον, οἷ δ᾽ ᾿ἀρκάδες 
ἐπαναχωρήσαντες ἔνϑα τὸ πρῶτον ἤρξαντο ἐπιέναι τρόπαιον 
ἐστήσαντο. 

Ὡς δ᾽ οἱ ἀρκάδες περὶ τὸν Κρῶμνον ἦσαν, οἱ ἐκ τῆς πό- 
λεῶς ᾿Ηλεῖοι πρῶτον μὲν ἰόντες ἐπὶ τὴν Πύλον περιτυγχάνουσι 
τοῖς Πυλίοις ἀποκεχρουμένοις ἐκ τῶν Θαλαμῶν. καὶ προσελαύ- 

νοντες οἱ ἱππεῖς τῶν Ἠλείων ὡς εἶδον αὐτοὺς, οὐκ ἐμέλλησαν, 
ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐμβάλλουσι, καὶ τοὺς μὲν ἀποκχτιννύουσιν, οἱ δέ 
τινες αὐτῶν καταφεύγουσιν ἐπὶ γήλοφον. ἐπεὶ μέντοι ἦλϑον οἱ 
πεζοὶ, ἐκκόπτουσι καὶ τοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ. καὶ τοὺς μὲν αὐτοῦ 
ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ καὶ ξῶντας ἔλαβον ἐγγὺς διακοσίων. καὶ 
ὅσοι μὲν ξένοι ἦσαν αὐτῶν. ἀπέδοντο, ὅσοι δὲ φυγάδες, ἀπέ- 
σφαττον. μετὰ δὲ ταῦτα τούς τε Πυλίους. ὡς οὐδεὶς αὐτοῖς 

ἐβοήϑει, σὺν αὐτῷ τῷ χωρίῳ αἱροῦσι. καὶ τοὺς Μαργανέας 
27 ἀναλαμβάνουσι. καὶ μὴν οἵ Δακεδαιμόνιοι ὕστερον αὖ ἐλϑόντες 

20 

24, ὥσπερ εἶχον -- νῖίο 5'5 ἴἤἴογῃ ἀΐδ νοὴ ἄδθ θδβίθῃ Ηδη ἀβομγ- 
γᾶ ΓΘ6η, Οἶπθ ἴἴγθ ΑπΓβίθ!]ππρ σὰ ἰθὴ ρΘΡΟίθη6 Ρνᾷροβιμοη ἐκ αἴοῃ- 
ἄπάογη. {ἰς ἰδί. 

3 ΄ 4 , 

εὐυϑυμοτερον πολυ --- ΠΟΘ ἐγγὺς διακοσίων --ἰ πᾶ ἢ 8 ἢ 
ΧΝ οὐ βίθ! πη ρς νῖο Κυνορ. 1, ὁ, 21. 
κρεῖττον τούτου πολύ. Ψρ]. τὰ 1], 
διη 14. 

᾿ , "» δ ας 
20, πλησίον ὄντῶν --- Πδ ΠΟ ἢ 

κ 3 

τῶν “ρκαδων. 
20. ἐκ τῶν Θαλαμῶν --- ψαῖιν- 

ΒΟΠΘΙΏ ΠΟ. οἷη ἰθβϑίου ΡΙαὶζ ἴῃ [2}18, 
«αν 6] 0 6}}) ἀἰθ ἴῃ ῬΎ]Ὸ8. νου ΒΔ Π16|- 
(6 6] 50 θη ΕἸ ΟΠ ΕΠ προ. οἴπθη ΔΗρΡΥΠ 
βοπιδοῆν ΠᾺΡ 6 ἢ, ππηὰ ἴῃ ἄδη 5ῖ6 θ6- 
γΓοὶ(8. δἰ πρϑάσαηρ 6) 8θῖη πηϊϊββοη,, μι ο- 

Φινοϊππηάονις Θρθη50 πὶ ἄθη ἀὁ6- 
πριν ΑμδΡ, Υ, 7, 9. ἐγγὺς μυρίων; 
ἀαροροη {1, 4, 82. ἐγγὺς τριάκοντα; 
ΙΝ, ὃ, 10. ἐγγὺς τρισχίλιοι: ΥἹΙ, 4, 18. 
ἐγγὺς χιλίους: ΑΠΑΡ. ΨΊ], 8, 18. τε- 
τρωμένοι ἐγγὺς οἵ ἡμίσεις ; Ἄβ68. Π, 
ὃ: ἐγγὺς μύριοι; 88 0}} ΑΠᾺΡ. ΤΥ, 2, 28 
τύξα ἐγγὺς τριπήχη. 

σὺν αὐτῷ τῷ χωρίω --- 8. σὰ 
Ι, 2, 12. Θοπιοίηι, ἰφὲ ἀἰθ διδάι Ργ]οΒβ. 
Μαργανέας -- 5.8 14. 
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νυκτὸς ἐπὶ τὸν Κρώμνον ἐπικρατοῦσι τοῦ σταυρώματος. τοῦ 
κατὰ τοὺς ᾿Αργείους καὶ τοὺς πολιορκουμένους τῶν “ακεδαι- 
μονίων εὐθὺς ἐξεκάλουν. ὅσοι μὲν οὖν ἐγγύτατά τε ἐτύγχανον 
ὔντες καὶ ὠξυλάβησαν, ἐξῆλθον" ὁπόσους δὲ ἔφϑασαν πολλοὶ 
τῶν ᾿ρκάδων συμβοηϑήσαντες, ἀπεκλείσϑησαν ἔνδον καὶ λη- 
φϑέντες διενεμήϑησαν᾽ καὶ ἕν μὲν μέρος ἔλαβον ᾿᾽4ργεῖοι, ἕν 
δὲ Θηβαῖοι, ἕν δὲ ᾿ἀρκάδες, ἕν δὲ Μεσσήνιοι. οἱ δὲ σύμπαντες 
ληφϑέντες Σπαρτιατῶν τε καὶ περιοίκων πλέονες τῶν ἑκατὸν 
ἐγένοντο. 

Ἐπεί γε μὴν οἵ ᾿άρκάδες ἐσχόλασαν ἀπὸ τοῦ Κρώμνον, πά- 38 
3 ’ λιν δὴ περὶ τοὺς Ἠλείους εἶχον. καὶ τήν τε Ολυμπίαν ἐρρωμε- 

5 , 3 “.Ξ.ἅ 
νέστερον ἐφρούρουν, καὶ ἐπιόντος Ολυμπιακοῦ ἔτους παρε- 
σκευάξοντο ποιεῖν τὰ Ὀλύμπια σὺν Πισάταις τοῖς πρώτοις φά- 

σκουσι προστῆναι τοῦ ἱεροῦ. ἐπεὶ δὲ ὃ τε μὴν κεν ἐν ᾧ τὰ 

Ὀλύμπια γίγνεται αἵ τε ἡμέραι ἐν αἷς ἡ πανήγυρις ἀϑροίξεται, 
-" - » -- “ 

ἐνταῦϑα δὴ οἱ Ἠλεῖοι ἐκ τοῦ φανεροῦ συσκευασάμενοι καὶ πα- 
’ ᾽ ν 9 , ι 3 ᾿ δ εἴ ε 

ρακαλέσαντες Αχαιους ἐπορεύοντο τὴν Ολυμπιακὴν οδον. οἵ 
,» -»- - 

δὲ ᾿ἀρκάδες ἐκείνους μὲν οὐκ ἄν ποτε ῴοντο ἐλϑεῖν ἐπὶ σφᾶς, 
αὐτοὶ δὲ σὺν Πισάταις διετίϑεσαν τὴν πανήγυριν. καὶ τὴν μὲν 
ἱπποδρομίαν ἤδη ἐπεποιήκεσαν καὶ τὰ δρομικὰ τοῦ πεντάϑλου" 

ΓΕ ΑΒΕ Ἄ 2 ΄ ϑξυ. εδ 2 "» ΄ 3 δ ι οἱ δ᾽ εἰς πάλην ἀφικόμενοι οὐκέτι ἐν τῷ δρόμῳ. ἄλλα μεταξυ 
-" » - Ἁ 3 τ ἢ 

τοῦ δρόμου καὶ τοῦ βωμοῦ ἐπάλαιον. οἱ γὰρ Ἠλεῖοι σὺν τοῖς 

27. τοῦ κατὰ τοὺς ᾿“ργείους 
-- 46η. ΤΙ] 465 Ρίδῃ νου, ἄθη 
αἴθ ΑΥΡΊΝΘΥ Ζὶ θδννδοηθη Παίἰίθῃ. 
Θηβαῖοι --- αἴοθβθὸ ψψάγθη ΜΠ] 

48 Βοβϑϑίζιηρ οἰποὺ ϑίδαι ἴῃ Αὐκὰ- 
ἀἴθη συγ οκρ ΘὈ]Π 66 η., 415 ρϑιηΐποη - 
ἀἃ5 ἤδοῇ Ηδυβ6 Φυνοκρίηρ; 1, 42. 

28. περὶ τοὺς Ἠλείους εἶχον 

αιίπ τὸ ἄθη ΕἸΘΘΤ πη Ζὰ 
ἐπα: τγῖθ βοηβϑί εἶναι περί τι Ο(6ΓΥ 
πᾶπβρ᾽ Βοὶ ΧοΠΟΡΠΟΙ ἔχειν ἀμφί τι. 
Ὀλυμπιακοῦ ἔτους --- ΟΙ Πρ. 

104. Ὀίς ϑρίοϊθ. ἴῃ ΟἸγιηρία νγυγάθη 
ῬΟροηπθη τὴἱῤ 46π| ΜΟΙ πο η 46. Π80} 
ἀεΥ ΒΘοΟΙΠΘΥΒΟΠΠΘηνγ 6 η46, 

τοῖς πρωτοιςφάσκουσι προ- 
στῆναι --- 85. σὰ ΠΙ, 2, 81]. ΝΟ} 
Βίγαῦο ὙΙΠ 5. 365 Παιίθῃ 15. ΟἹ, 26 
16 ἘΠΘΟΡ ἀϊα Απΐβίοῃς ἄρον αἴθ ὅ016]6, 
νγῸ 56 δὴ αἴθ Ρίβαίθῃ ὕβδεγρίηρ, 5 
βἷὶθ Ὥδοῆ ἄδηη Ἰἰοίσίθῃ πΊΘΒ56 506 ἢ 

Κυΐθρθ αἴθ ΕἸθοὺ ἀυγοῃ ἀΐο ΗΠ ἀ6Υ 
ΤιαἸκθα ἄτη οἶον νου θυ] θ!θη, Ὑρ]. 
Δ 0 ἢ Β0Π0]. σι Ἠοιηον, 1]. 1, 700. 

290. τοῦ πεντάϑ'λου -- νρ]. σὰ 
ΙΝ, 7, ὃ. 

οἷ εἰς πάλην ἀφικόμενοι --- 
αἴθ ἴῃ ἄρῃ οὐβϑίθῃ ΤἼΘ]6 4658 Ροπίδί- 
Ιοη ρεβίορίὶ μδιίθῃη ὑπὰ ππη Ζιὶ ἄθπὶ 
φυγθίίοη ΤΠΘ116 ἀθογρθηθη Κοηπίθη. 

ἐν τῷ δρόμῳ --- ἴῃ ἀν Βδηπ- 
ΒΔ η, βονόμη! ἢ στάδιον Βϑηδηηί. 
ΤΟΥ Ρ]Θῖο ἢ). πΔΟΠ ΠΟΥ σοηδηπίο ΑἸ ᾶν ἰβί 
ἄθγ ρΊ,οβϑθ ΑΠαν 465 Ζθι8, ἀδὺ απίθῃ 
οἴηθη {Ππλΐαηρ νοὴ 120 Ε58 τπιηα οἷπθ 
Ηδ6 γοῃ 22 Εἴι588 Παείίθ, ἀπά διῇ βίεϊ- 
ΠΟΡΠΘἢ ἐπ θη νοὴ ἀ6Υ ἄβοῃα ἄθν ἀδτ- 
δσορυδοῃίθη ΒυδηἀΟρΡΙο ουυϊο οί γᾶν. 
Ραιβαη. Υ, 18, 8. Πῖα [ὰρ ἀθὺ οἱπ- 
ΖΘ ΙΠθη ἰοῦ ουνγὰ πίθη θυ ΠΟ κο θα 
πη4 σορᾶπαθ ᾿ᾶἅδϑϑί δῖ ἢ τηἱὶ Θ᾽ ΟΠ υΠοἷ! 
πο ὈΘΒιἸπητηθη. 

29 
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ὅπλοις παρῆσαν ἤδη εἰς τὸ τέμενος. οἵ δὲ ᾿ρκάδες πορρωτέρω 
μὲν οὐκ ἀπήντησαν, ἐπὶ δὲ τοῦ Κλαδάου ποταμοῦ παρετάξαντο, 
ὃς παρὰ τὴν ΄άλτιν καταρρέων εἰς τὸν ᾿Δλφειὸν ἐμβάλλει. καὶ 
σύμμαχοι δὲ παρῆσαν αὐτοῖς, ὁπλῖται μὲν ᾿Δργείων εἰς δισχι- 

80 λώυς, ᾿“ϑηναίων δὲ ἱππεῖς περὶ τετρακοσίους. καὶ μὴν οἵ 
Ἠλεῖοι τἀπὶ ϑάτερα τοῦ ποταμοῦ παρετάξαντο. σφαγιασάμενοι 
δὲ εὐθὺς ἐχώρουν. καὶ τὸν πρόσϑεν χρόνον εἰς τὰ πολεμικὰ 
καταφρονούμενοι μὲν ὑπ᾿ ᾿Ζρκάδων καὶ ᾿Δργείων, καταφρο- 
νούμενοι δὲ ὑπ᾽ ᾿Δχαιῶν καὶ ᾿“ϑηναίων, ὅμως ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
τῶν μὲν συμμάχων ὡς ἀλκιμώτατοι ὕντες ἡγοῦντο, τοὺς δ᾽ ᾽49- 
κάδας, τούτοις γὰρ πρώτοις συνέβαλον, καὶ εὐθὺς ἐτρέψαντο, 
καὶ ἐπιβοηϑήσαντας δὲ τοὺς ᾿Ζ4ργείους δεξάμενοι καὶ τούτων 

81 ἐχράτησαν. ἐπεὶ μέντοι κατεδίωξαν εἰς τὸ μεταξὺ τοῦ βουλευ- 
τηρίου καὶ τοῦ τῆς Ἑστίας ἱεροῦ καὶ τοῦ πρὸς ταῦτα προσήκον- 
τος ϑεάτρου, ἐμάχοντο μὲν οὐδὲν ἧττον καὶ ἐώϑουν πρὸς τὸν 
βωμὸν, ἀπὸ μέντοι τῶν στοῶν τε καὶ τοῦ βουλευτηρίου καὶ τοῦ 
μεγάλου ναοῦ βαλλόμενοι καὶ ἐν τῷ ἰσοπέδῳ μαχόμενοι, ἀπο- 
ϑνήσκουσιν ἄλλοι τε τῶν Ἠλείων καὶ αὐτὸς ὁ τῶν τριακοσίων 
ἄρχων Στρατόλας. τούτων δὲ πραχϑέντων ἀπεχώρησαν εἰς τὸ 

82 αὑτῶν στρατόπεδον. οἱ μέντοι ᾿ρκάδες καὶ οἵ μετ᾽ αὐτῶν οὕ- 
τῶς ἐπεφόβηντο τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ὥστε οὐδ᾽ ἀνεπαύσαντο 
τῆς νυκτὸς, ἐχκόπτοντες τὰ διαπεπονημένα σκηνώματα καὶ 
ἀποσταυροῦντες. οἵ δ᾽ αὖ ᾿Ηλεῖοι ἐπεὶ τῇ ὑστεραίᾳ προσιόντες 

εἶδον καρτερὸν τὸ τεῖχος καὶ ἐπὶ τῶν ναῶν πολλοὺς ἀναβεβη- 
κότας, ἀπῆλϑον εἰς τὸ ἄστυ, τοιοῦτοι γενόμενοι οἵους τὴν ἀρε- 
τὴν ϑεὸς μὲν ἂν ἐμπνεύσας δύναιτο καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἀποδεῖξαι, 

ἐς ον ΠΑ ΟΝ δ 

τὸ τέμενος -- ΜΟΠ] ἀδΥ ρ,8ηΖ6 
Π Πρ 6 Βδιπὶ, νγἄπγοπα αἴὸ Ἄλτις πὰν 
Οδὺ ᾿ΠΠΘΓΘ ἄδηι Ζθι5. Δ] }6]η ρον θὶπίθ 
ΤἼΠΘ1] στῶθν [6 ρ' ον 686} ὅτι 561 Ἰ ΒΟ ιοίηι. 
Ραυβδῃ, ΠῚ ΠΤ τιλι δὲ ἄλσος τὸ 
ἱερὸν τοῦ ᾿ Διὸς Ἴλτιν ἐκ παλαιοῦ 
καλοῦσι. 

τοῦ Κλαδάου --- θεοὶ Ραιπαη. Υ,, 
Ἴ, 1. Κλάδεος φσοπᾶπηΐ, ἤϊῖΊοβϑί νῸΠῚ 
Νονάθη ΠΟΥ ἴπ ἄθη ΑἹρ]νοῖοβ. 

80. τἀπὶ ϑάτερα --- ααῇ ἀ6Γ 
δηάογη δ'ιϑίνθ. 85. ζὰ ΥἹ, 2, 7. 

1. τοῦ μεγάλον ναοῦ -- ἀογ 
ΤΟΠΊΡ6Ι 468 768. Ραιβδη, Ὗ, 10. 
τριακοσίων --- να]. 5 1. 

92. τὰ διαπεπονημένα σκη- 
νώματα -- Ζο]ι6, σγ6Ιο 6. αἴθ πδοὴ 
ΟἸΙγι ρα Κοπιπιθηᾶοι Βτοπμάθη δὰ ἰῃ- 
ΓΘ] ΔΑ ΘΠ Πα] 16. 'πῚ ἄπιββουθη Πα ΠῚΟ 
Δα ΓΖ 50] αρθ Ρἤθρίθη. Ὑ 6]. ΡΙαίάτοῃ. 
ΑἸΙΚΙΡ. 12, ΖαρΊοῖο ἢ ἕαπάθη βίο ἈΡῸΥ 
ἄουι 0} σ ἢ ]γ ῖ ἢ 6 Κααθ οἰη, ἀἰθ 
ἴσο Βιαάθη. σὰν ΑΡΠδΙ ας οἰποῦ Ατὶ 
νῸΠ δίοββθ δ [80] πρ θη. ΥΕ}}. Ῥαίθνο. 
Πτόβὲ 
ἀποσταυροῦντες --- οἴπο 0"- 

Ἰοοὶ: οἷη δῖ ἀθοκοπάθβ ΡΙδῃ!- 
νγΘ ΓΚ Υν  οΒ θὴἀ. 

ἐν ἡμέρᾳ --- αἷ8 ἀεροπδαί ζὰ ἐν 
πολλῷ χρόνῳ, 80 ἄλ88, ἀδ Θθθη οἷπ 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΥἹΙ, 4. 141 

ἄνϑρωποι δ᾽ οὐδ᾽ ἂν ἐν πολλῷ χρόνῳ τοὺς μὴ ὄντας ἀλκίμους 
: 

ποιήσειαν. 
Χρωμένων δὲ τοῖς ἱεροῖς χρήμασι τῶν ἐν τοῖς ᾿ὥρκάσιν ἀρ- 88 

χόντων, καὶ ἀπὸ τούτων τοὺς ἐπαρίτους τρεφόντων, πρῶτοι 
Μαντινεῖς ἀπεψηφίσαντο μὴ χρῆσϑαι τοῖς ἱεροῖς χρήμασι. καὶ 
αὐτοὶ τὸ γιγνόμενον μέρος εἰς τοὺς ἐπαρίτους ἐκ τῆς πόλεως 

ἐκπορίσαντες ἀπέπεμψαν τοῖς ἄρχουσιν. οἵ δὲ ἄρχοντες φά- 
ὄχοντες αὐτοὺς λυμαίνεσϑαι τὸ ᾿ἀρκαδικὸν, ἀνεκαλοῦντο εἰς 

τοὺς μυρίους τοὺς προστάτας αὐτῶν᾽ καὶ ἐπεὶ οὐχ ὑπήκουον, 
κατεδίκασαν αὐτῶν, καὶ τοὺς ἐπαρίτους ἔπεμπον ὡς ἄξοντας 

τοὺς κατακεκριμένους. οἵ μὲν οὖν Μαντινεῖς κλείσαντες τὰς 
πύλας οὐκ ἐδέχοντο αὐτοὺς εἴσω. ἐκ δὲ τούτου τάχα δὴ καὶ ἄλ- 84 

λοι τινὲς ἔλεγον ἐν τοῖς μυρίοις ὡς οὐ χρὴ τοῖς ἱεροῖς χρήμασι 
χρῆσϑαι οὐδὲ καταλιπεῖν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον τοῖς παισὶν ἔγκλημα 
τοῦτο πρὸς τοὺς ϑεούς. ὡς δὲ καὶ ἐν τῷ κοινῷ ἀπέδοξε μηκέτι 
χρῆσϑαι τοῖς ἱεροῖς χρήμασι, ταχὺ δὴ οἱ μὲν οὐκ ἂν δυνάμενοι 
ἄνευ μισϑοῦ τῶν ἐπαρίτων εἶναι διεχέοντο, οἵ δὲ δυνάμενοι 
παρακελευσάμενοι αὑτοῖς καϑίσταντο εἰς τοὺς ἐπαρίτους. ὅπως 

μὴ αὐτοὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις, ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι ἐπὶ σφίσιν εἶεν. γνόντες δὲ 
οὗ τῶν ἀρχόντων διακεχειρικότες τὰ ἱερὰ χρήματα ὅτι εἰ δώ- 
σοιεν εὐθύνας, κινδυνεύσοιεν ἀπολέσϑαι, πέμπουσιν εἰς Θή- 

βας, καὶ διδάσκουσι τοὺς Θηβαίους ὡς εἰ μὴ στρατεύσοιεν, κιν- 
δυνεύσοιεν οἷ᾽ ρκάδες πάλιν λακωνίσαι. καὶ οἵ μὲν παρεσκευά- 85 

ξοντο ὡς στρατευσόμενοι᾽ οἱ δὲ τὰ κράτιστα τῇ Πελοποννήσῳ 
βουλευόμενοι ἔπεισαν τὸ κοινὸν τῶν ᾿ρκάδων πέμψαντες πρέ- 
σβεις εἰπεῖν τοῖς Θηβαίοις μὴ ἰέναι σὺν ὅπλοις εἰς τὴν ᾿άρκα- 
δίαν, εἰ μή τι καλοῖεν. καὶ ἅμα μὲν ταῦτα πρὸς τοὺς Θηβαίους 

Τὰρ πὺν οἴη ΚαγΖον ΖΘ Γι} ἰϑί, ἋΘΥ 
Ζυβαίζ νοη μιᾷ, ἀδθῃ πιὰ οἰνγᾶ οἵ - 
γγαῦίθη τηδοῃίθ, ἢἷο ἢ! ΠΟἰΠνν 6 αΐρ οὺ- 
Β0Π οἰ ηί. 

83, τοῖς ἱεροῖς χρήμασι -- 
(64 πηᾶ ΝΥ Εἰ Πρθβοῆθηϊζα ἴῃ θη Τοϑη- 
ῬϑΙη ἀπὰ ϑομαίχηδιβευη νοη ΟἸγπιρίδᾶ. 
Κρ]. Ὀιοάον. ΧΝ, 82, νὸ πο ἀΐθ 
ϑρδ!ίαηρ ἀοὺ Αὐκδαΐοὺ δυῇ ἀἴθβα Αἡ- 
ΘΘΙ ρθη  οἰΐ Ζαν οἰκο γι ννὶγὰ. 
ἐπαρίτους -- 58. σὰ ὃ 22. 
τὸ γιγνόμενον μέρος --- ἄδῃ 

δυΐ 516 δ! θη θη Απύη 61} 468 ὅ0|468 
[ν ἀΐε Ἐρανϊίθη. 

τοὺς μυρίους --- 5. χὰ 1, 38, 
84. ἐπ᾽ ἐκείνοις --- Δ δπρίρ, νοη 

ἀν ἀδρϑηρανίοὶ, ἂἃῃ ἀθύθῃ ϑρί(Ζ8 ἀϊθ 
Μδηιηθοῦ βίδηάθη. 

οἵ διακεχειρικότες --- ἀἴο 445 
(614 πηίον Ηδπάθη σπαθί, ἃ. ἢ. ἀ465- 
56106 ἀδθὴ Πρ Πρ. θη. ΘΠΙΠΟΠΊΠΙΘΠ 
ἀΠᾺ νουννψθηαδί ἢ αίίθη. --- Π16. θεὶ ἀ6η1 
Ῥδυι πνοὴ δηθίϊν {1906 ΥοΥίβίει- 
᾿πῃρ᾽ ννᾶγτε τῶν ἀρχόντων οἵ διακε- 
χειριπκοτες. 

80. οὗ -- βουλευόμενοι --- ἃ. ἢ, 
αἴθ αὐ βίο γα 5016 Ῥαγίεί. 
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ἔλεγον, ἅμα δὲ ἐλογέξοντο ὅτι πολέμου οὐδὲν δέοιντο. τοῦ τ 
γὰρ ἱεροῦ τοῦ “Διὸς προεστάναι οὐδὲν προσδεῖσϑαι ἐνύόμιξον, 
ἀλλ᾽ ἀποδιδόντες ἂν καὶ δικαιότερα καὶ ὁσιώτερα ποιεῖν. καὶ 
τῷ ϑεῷῶ οἴεσϑαι μᾶλλον ἂν οὕτω χαρίξεσϑαι. βουλομένων δὲ 
ταῦτα καὶ τῶν Ἠλείων, ἔδοξεν ἀμφοτέροις εἰρήνην ποιήσα- 
σϑαι᾿ καὶ ἐγένοντο σπονδαί. 

860 Γενομένων δὲ τῶν ὅρκων. καὶ ὀμοσάντων τῶν τὲ ἄλλων 

ἁπάντων καὶ τῶν Τεγεατῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ Θηβαίου. ὃς ἐτύγχα- 
νὲεν ἐν Τεγέᾳ ἔχων τριακοσίους ὁπλίτας τῶν Βοιωτῶν, οἱ μὲν 

ἄλλοι ᾿ἡρκάδες ἐν τῇ Τεγέᾳ αὐτοῦ ἐπικαταμείναντες ἐδειπνο- 
ποιοῦντό τε καὶ εὐθυμοῦντο καὶ σπονδὰς καὶ παιᾶνας ὡς εἰρή- 
νὴῆς γεγενημένης ἐποιοῦντο, ὁ δὲ Θηβαῖος καὶ τῶν ἀρχόντων οὗ 
φοβούμενοι τὰς εὐϑύνας σύν τε τοῖς Βοιωτοῖς καὶ τοῖς ὁμογνώ- 
μοι τῶν ἐπαρίτων κλείσαντες τὰς πύλας τοῦ τῶν Τεγεατῶν 
τείχους, πέμποντες ἐπὶ τοὺς σχηνοῦντας συνελάμβανον τοὺς 

βελτίστους. ἅτε δὲ ἐκ πασῶν τῶν πόλεων παρόντων τῶν ᾽4ρ- 
κάδων. καὶ πάντων εἰρήνην βουλομένων ἔχειν, πολλοὺς ἔδει 
τοὺς συλλαμβανομένους εἶναι" ὥστε ταχὺ μὲν αὐτοῖς τὸ δεσμω- 

87 τήριον μεστὸν ἦν, ταχὺ δὲ ἡ δημοσία οἰκία. ὡς δὲ πολλοὶ οἱ 

εἱργμένοι ἤσαν; πολλοὶ δὲ κατὰ τοῦ τείχους ἐκπεπηδηκότες, 
ἡσαν δὲ οἱ καὶ διὰ τῶν πυλῶν ἀφεῖντο᾽ οὐδεὶς γὰρ οὐδενὶ ὠρ- 
γίξετο, ὅστις μὴ ὥετο ἀπολεῖσθαι" ἀπορῆσαι δὴ μάλιστα ἐποίησε 
τόν τε Θηβαῖον καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ταῦτα πράττοντας ὅτι Μαν- 

᾿ 

8δ.ὅτιπολέμουοὐδὲν δέοιντο 
-- (455 516 Κοίΐηθῃ Κυϊορ ἢ δι Πὶρ 
μἄτίθη. ΥρΊ, ΙΝ, 4, 6. 

ΚΑ ΣΥΝ οἰσμωεα ἄν --- σΘἢπ 8516 

κὰν σᾶ θ 6 η. 
οἴεσϑαι --τ αὐπάπρὶο νοὶ ἐνόμι- 

ξον. Ἰὰϊη ἀπ η ]Π 1] 6 ὺ ΡΙΘΟΠΒΒΙΠῚβ ἈΘΒΟΠΪη, 
ΤναρΡ 68. 9. ϑαρρεῖν τὲ παρεκχελεύε- 
τὸ καὶ μὴ νομίξειν, ὥσπερ ἐν τοὶς 
ϑεατροῖς, διὰ τοῦτο οἴεσθαί τι πε- 
πονϑέναι. 

806. τοῦ Θηβαίου --- ἀδι56}}} 8 
ΠΆΠ πὴ ψΧ0}}} οἴηθ πη] 1016 Θίθ! Παρ’ οἷῃ 
υγίθ αἴθ {πο πβοπθη Ἠδυμοβίθη. ἴῃ 
ἄδη δομαίϊβοχθη ϑδιδάίθη. 5. 1, 48; 2, 
11, --αο ΠΙο Πῖθὺ ταὶ οι ἢ Π6 γουρᾶπρο 
Πηϊ556ὴ ἴῃ ἀἃ8 94}ν 809 ν, ΟἸιν. μὸ- 
βοιχί νγουάθῃ, 

2 - , 9 » 

ἐν τῇ Τεγξἕᾳ αὕτοῦ --᾿ 5. τὰ 
τὺ 8,99. 

παιᾶνας -- 8. τὰ 1], 4, 17. 
Φ σκηνοῦντας -- ἀἴε ΒοΠηδα- 
Βθπάβθη. Εγθηβο Κγιορ. ΙΝ, 2; 11; 
ὅ,.8:.. 1,1. 39. νοὶ δ 
5.» 20. 
δημοσία οἰκία --- νυ ο]168. ἀἷθ 

οἱρομ !Π Ὲοο Βοβιϊ πη ηρ ἀϊο865 Ηδιιβ65 
ΘθνΌ80 0, ἰδέ πιο θοκαηηί. 

81. κατὰ τοῦ τείχους --- γοη 
ἄδν διαάιδιθυ πὰ} ἰη5 ΕἼΘΙΘ, 
οὐδεὶς --- ἀπολεῖσϑαι --- ὈὨϊὸ 

Ζν" Βονδομιηρ ἀοὺ ΤΠοΥ. δα ἤσθβι6}}- 
[6 [16556}} ΠΙΔ ΠΟΙ. ΘΗ ΚΟΠΙΠΊΘ ἢ, (ἃ 
βῖ6. ἰκοίῃη Τηΐθυοββθ ἀδύδη Πδίίθὴ, Ἰθηδ. 
[Θϑιζα μ ] 6 ; νη ἢν Ιὰρ ῬουΒΌΠ10}} 
μμΙ ἀρ ΠῸΠ Οἰνν ἃ ἀανδη, ΘΙ ἢ [ἄγο]ι- 
ἰοίθ, ΒΘΟΠ ΒΟ Δ ἄθδι ἀϊθ ποι Πρ ἢ 
ἀοΙάον σοῦ. χὰ πιΐϊββθοη. ἀπὰ υρο ] 
δὐιβϑίθη, (8585. 05. ἴῃ ἀἰθβθηὶ ΕΔΠΠ6 ΠΠῚ 
56. βοβομθῃ θη 861. 8. κ᾽ 4. 

-ἊΆ»"ἌᾺ: 



ἙἘΛΛΗΉΝΙΚΑ. Υἱ], 4. 48 

τινέας, οὗς μάλιστα ἐβούλοντο λαβεῖν, ὀλίγους τινὰς πάνυ εἶἷ- 
χον᾽ διὰ γὰρ τὸ ἐγγὺς τὴν πόλιν εἶναι σχεδὸν πάντες ὥχοντο 
οἴκαδε. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο καὶ τὰ πεπραγμένα ἐπύϑοντο οἵ 38 
Μαντινεῖς, εὐθὺς πέμποντες εἴς τε τὰς ἄλλας ᾿Δἀρκαδικὰς πό- 
λεις προηγύρευον ἐν τοῖς ὅπλοις εἶναι καὶ φυλάττειν τὰς παρό- 
δους. καὶ αὐτοὶ δὲ οὕτως ἐποίουν, καὶ ἅμα πέμψαντες εἰς τὴν 

Τεγέαν ἀπήτουν ὅσους ἔχοιεν ἄνδρας Μαντινέων" καὶ τῶν ἀλ- 
λων δὲ ᾿ἀρκάδων οὐδένα ἀξιοῦν ἔφασαν οὔτε δεδέσϑαι οὔτε 
ἀποϑνήσκειν πρὸ δίκης. εἰ δὲ καί τινες ἐπαιτιῶντο, ἔλεγον 
ἐπαγγέλλοντες ὅτι ἡ τῶν Μαντινέων πόλις ἐγγυῷτο ἡ μὴν παρ- 
ἕξειν εἰς τὸ κοινὸν τῶν ᾿ρκάδων ὁπόσους τις προσκαλοῖτο. 

ἀκούων οὖν ὁ Θηβαῖος, ἠπόρει τε ὅ,τι χρήσαιτο τῷ πράγματι 39 
καὶ ἀφίησι πάντας τοὺς ἄνδρας. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ συγκαλέσας 
τῶν ᾿ἀρκάδων ὁπόσοι γε δὴ συνελϑεῖν ἠθέλησαν. ἀπελογεῖτο 

ὡς ἐξαπατηϑείη. ἀκοῦσαι γὰρ ἔφη ὡς “ακεδαιμόνιοί τε εἶεν 
σὺν τοῖς ὅπλοις ἐπὶ τοῖς ὁρίοις προδιδόναι τε μέλλοιεν αὐτοῖς 

τὴν Τεγέαν τῶν ᾿ἀρκάδων τινές. οἱ δὲ ἀκούσαντες, ἐκεῖνον 
μὲν, καίπερ γιγνώσκοντες ὅτι ἐψεύδετο περὶ σφῶν, ἀφίεσαν" 
πέμψαντες δ᾽ εἰς Θήβας πρέσβεις κατηγόρουν αὐτοῦ ὡς δεῖν 

ἀποθανεῖν. τὸν δ᾽ ᾿Επαμεινώνδαν ἔφασαν. καὶ γὰρ στρατηγῶν 40 
τότε ἐτύγχανε, λέγειν ὡς πολὺ ὀρϑότερον ποιήσειεν, ὅτε συνε- 
λάμβανε τοὺς ἄνδρας ἢ ὅτε ἀφῆκε. τὸ γὰρ ἡμῶν δι᾽ ὑμᾶς εἰς 
πόλεμον καταστάντων ὑμᾶς ἄνευ τῆς ἡμετέρας γνώμης εἰρήνην 
ποιεῖσϑαι πῶς οὐκ ἂν δικαίως πρυδοσίαν τις ὑμῶν τοῦτο κατη- 
γοροίη; εὖ δ᾽ ἴστε, ἔφη, ὅτι ἡμεῖς καὶ στρατευσόμεϑα εἰς τὴν 

᾿ἀρκαδίαν καὶ σὺν τοῖς τὰ ἡμέτερα φρονοῦσι πολεμήσομεν. 
Ὡς δὲ ταῦτα ἀπηγγέλθη πρός τε τὸ κοινὸν τῶν ᾿ἀρχάδωνν. 

καὶ κατὰ πόλεις. ἐκ τούτου ἀνελογίξοντο Μαντινεῖς τε καὶ τῶν 

ἄλλων ᾿ἀρκάδων οἵ κηδόμενοι τῆς Πελοποννήσου, ὡσαύτως δὲ 
καὶ Ἠλεῖοι καὶ ᾿4χαιοὶ, ὅτι οἵ Θηβαῖοι δῆλοι εἶεν βουλόμενοι ὡς 
ἀσϑενεστάτην τὴν Πελοπόννησον εἶναι, ὅπως ὡς ῥᾷστα αὐτὴν 

ὀλίγους ἘΠΡῈ -- ἀἰθ Νγουίβίει-ὀ  ὠβὅ[9. ὅ,τι χρήσαιτο --- 8. τι ὟἸ, 
ἰαηρ σψῖθ Κγτορ. 1, 6, 39, πρόσω 1, 15. 
πάνυ ἐλάσαι. ππὰν Ι,3, 6. ῥδᾳ- ὡς δεῖν --- [ρον ὡς τὶς ἄθπη [η- 
δίως πάνυ. Απᾶῦ. 1, 9, 27. χιλὸς Πηϊιν ἴῃ δρμάπρίρει Βρᾶθ 8, σὰ 1, 
σπάνιος πάνυ. ὩΣ Π9. 

40. ἔφασαν -- 5. Ζὲ Η],1ὅ, Ὡ1κ 
98, προσκαλοῖτο -- 5. τὰ ἴ, ὕΠ6θ6γ ἄθηῃ [Ὁ] πάθη ΠΡ θδγρδπρ ἰπ αἷ6 

ἢ ἜΣ, αἰγθοίθ Εθαθ 5, Ζὰ 1,.1,͵ 28. 
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" καταδουλώσαιντο. τί γὰρ δὴ πολεμεῖν ἡμᾶς βούλονται ἢ ἵνα 
ἡμεῖς μὲν ἀλλήλους κακῶς ποιῶμεν, ἐκείνων δ᾽ ἀμφότεροι 
δεώμεϑα; ἢ τί λεγόντων ἡμῶν ὅτι οὐ δεόμεϑα αὐτῶν ἐν τῷ 
παρόντι παρασχευάξζονται ὡς ἐξιόντες; οὐ δῆλον ὡς ἐπὶ τῷ 

8 κακόν τι ἐργάξεσϑαι ἡμᾶς στρατεύειν παρασκευάξονται; ἔπεμ- 
πον δὲ καὶ ᾿ϑήναζε βοηϑεῖν κελεύοντες" ἐπορεύϑησαν δὲ καὶ 
εἰς Ἰακεδαίμονα πρέσβεις ἀπὸ τῶν ἐπαρίτων. παρακαλοῦντες 
“ακεδαιμονίους, εἰ βούλοιντο κοινῇ διακωλύειν, ἄν τινὲς ἴωσι" 

καταδουλωσόμενοι τὴν Πελοπόννησον. περὶ μέντοι ἡγεμονίας 
αὐτόϑεν διεπράττοντο ὅπως ἐν τῇ ἑαυτῶν ἕκαστοι ἡγήσοιντο. 

4 οἘν ὅσῳ δὲ ταῦτα ἐπράττετο, ᾿Επαμεινώνδας ἐξήει., Βοιω- 
τοὺς ἔχων πάντας καὶ Εὐβοέας καὶ Θετταλῶν πολλοὺς παρά τε 
᾿Δ4λεξάνδρου καὶ τῶν ἐναντίων αὐτῷ. Φωκεῖς μέντοι οὐκ ἠκο- 

λούϑουν, λέγοντες ὅτι συνθῆκαι σφίσιν αὐτοῖς εἶεν, εἴ τις ἐπὶ 
Θήβας ἴοι. βοηϑεῖν᾽ ἐπ᾽ ἄλλους δὲ στρατεύειν οὐκ εἶναι ἐν 

ὅ ταῖς συνθήκαις. ὁ μέντοι Ἐπαμεινώνδας ἐλογίξετο καὶ ἐν Πε- 
λοποννήσῳ σφίσιν ὑπάρχειν ᾿Αργείους τε καὶ Μεσσηνίους καὶ 

“ἡρκάδων τοὺς τὰ σφέτερα φρονοῦντας. ἦσαν δ᾽ οὗτοι Τεγεᾶ- 

ται καὶ Μεγαλοπολῖται καὶ ᾿4“σεᾶται καὶ Παλλαντιεῖς, καὶ εἴ 

τινες δὴ πόλεις διὰ τὸ μικραί τε εἶναι καὶ ἐν μέσαις ταύταις 
ὃ οἰκεῖν ἠναγκάζοντο. ἐξῆλϑε μὲν δὴ ὁ Ἐπαμεινώνδας διὰ τα- 
χέων ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐν Νεμέᾳ, ἐνταῦϑα διέτριβεν, ἐλπίζων 

Υ. 23, τί γάρ -- ὕεθουρδηρ ἱπ αἷθ 
ἀϊγθοία Ββάθ; 8, Ζι 1, 1, 28. 

βίθῃν 80} ἠσραιίῖ- 
νο ϑάΐζοπ οὐον Εγδροβᾶϊζθη πλϊΐ η6- 
διίνοιη 5 8.10} ὍΠπΘ 85. δἷῃθ 
Εογπὶ νθη ἄλλος νου ρίηρ., Κυνορ. 
Π, ὃ, 10. οὐδὲ παρ᾽ ἑνὸς οὐδὲ τοῦτο 
μαϑὼν ἢ παρὰ τῆς φύσεως ΝΗ, ὅ, 
41. εἶπε μηδένα παριέναι ἢ τοὺς 
φίλους. Θθόοα, ϑ, ΤῊ τ οὖν τούτων 
ἐστὶν αἴτιον ἢ ὅτι... ἕκαστον κα- 
ταβέβληται. Οοπηηθμί. ΙΝ, ὁ, 9. σκο- 
πώ, εἶ ἄρα τί ἐστι τοῖς θεοὶς ἔρ- 
γον ἢ ἀνθρώπους ϑεραπεύειν. 

ὃ, πρέσβεις ἀπὸ τῶν ἐπαρί- 
των -- ἀὰἃ ἀἴοθ5θὸ. ΤΥῸΡΡΘ ἀδηηλ 5. ἃ 18 
δἰ Π  ββυθῖοηθη. Θαίθη Ρμοϑίαπά, Υρ]. 
4, 84. 
αὐτόϑεν --- οΙοίοϊ. 4 πὴ ἃ] 8. 

γὲϊ. ἀ1 5, 48. 
4, Ἐπαμεινώνδας ἐξήει -- 

ἴ Ζ, 802 γι ΘὨχὶ ΘῈ). 

λεξάνδρου --- ἀε5 Τγγδηπθη νοὴ 
ΡΙδνᾶθ; 8. 0ἋἹ, 4, 84. Ὁῖ6 Τῇθρδηθὺ 
Παϊίθη ἴῃ Καν νου ῈΡ οὔηΖιϊο ἢ θ6- 
βίθρὶ πηὰ ροζΖπ ρθη, ἰπηθη ἀἷθ ἢθο- 
γΘ5[ο]ρ6. σὰ ἰθἰβίθη, Ρ]αίαγοῃ, ΡεΙορ. 
80, δοίηθ ἀθρηον ἃ αἷὸ Βἄγρον 
{1655 150 }16. Βιδάίθ, αἴθ τς ἄθη ΤΠ 6- 
ὈδηθΘ.) νουθίϊηἀοὲ τ ᾶῦθη. 

Ὁ. οἰκεῖν -α τοἷὶ διὰ τό ζὰ νοὺ- 
μἱπάθη. ἴὕθθθον αἰ Βοάθυίαηρ 8. ΖῈ 
ΤῊΣ 
σφίσιν --α 8. «χὰ 1, 4]. 

ὑπάρχειν --ταα ἱΠγ  Πί Θη 816 
Ὀοτοῖί βϑῖῃ. νεῖ. Αηδν..1, 1, 4. ἡ 
μήτηρ ὑπῆρχε, τῷ Κύρω. ΕΒ 6. 28 
ὑπάρξει ὑμῖν ἡ ἐμὴ πόλις, Ἐχόντες 
γάρ μὲ δέξονται. 

6. διὰ ταχέων --- Νὶδ 8οηϑὶ δ6- 
νυ ]Π]οἰον διὰ τάχους ; ψχὶο ἴον ΤΊ νας, 
Ι, 80. Τδηλοϑι}. σὸς. ΝΙΚοβίγ, ὅ, Ρ]αΐο 
ΑΡΟΙ. 5. 82 ἃ, 



ἘΛΛΉΝΙΚΑ, ΥἹΙ, ὅ. 14 

τοὺς ᾿“ϑηναίους παριόντας λήψεσθαι, καὶ λογιξύμενος μέγα ἂν 
τοῦτο γενέσϑαι τοῖς μὲν σφετέροις συμμάχοις εἰς τὸ ἐπιρρῶσαι 
αὐτοὺς. τοῖς δὲ ἐναντίοις εἰς τὸ εἰς ἀϑυμίαν ἐμπεσεῖν, ὡς δὲ 
συνελόντι εἰπεῖν, πᾶν ἀγαϑὸν εἶναι Θηβαίοις ὅ,τι ἐλαττοῖντο 
᾿4ϑηναῖοι. ἐν δὲ τῇ διατριβῇ αὐτοῦ ταύτῃ συνήεσαν πάντες οἵ 
ὁμοφρονοῦντες εἰς τὴν Μαντίνειαν. ἐπεὶ μέντοι ὁ ̓ Επαμεινῶν- 
δας ἤκουσε τοὺς ᾿4ϑηναίους τὸ μὲν κατὰ γῆν πορεύεσϑαι ἀπ- 
ἐγνωκέναι, κατὰ ϑάλατταν δὲ παρασκευάξεσϑαι ὡς διὰ Ἴακε- 

δαίμονος βοηϑήσοντας τοῖς ᾿ἀρκάσιν, οὕτω δὴ ἀφορμήσας ἐκ 
τῆς Νεμέας ἀφικνεῖται εἰς τὴν Τεγέαν. εὐτυχῆ μὲν οὖν οὐκ ἂν 8 
ἔγῶγε φήσαιμι τὴν στρατηγίαν αὐτῷ γενέσϑαι᾽ ὅσα μέντοι 
προνοίας ἔργα καὶ τόλμης ἐστὶν, οὐδέν μοι δοκεῖ ἀνὴρ ἐλλιπεῖν. 
πρῶτον μὲν γὰρ ἔγωγε ἐπαινῶ αὐτοῦ ὅτι τὸ στρατύπεδον ἐν τῷ 
τείχει τῶν Τεγεατῶν ἐποιήσατο, ἔνϑ᾽ ἐν ἀσφαλεστέρῳ τε ἦν ἢ 
εἰ ἔξω ἐστρατοπεδεύετο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐν ἀδηλοτέρῳ ὅ,τι 
πράττοιτο. καὶ παρασκευάξεσϑαι δὲ, εἴ του ἐδεῖτο, ἐν τῇ πόλει 
ὄντι εὐπορώτερον ἦν. τῶν δ᾽ ἑτέρων ἔξω στρατευομένων ἐξῆν 
ὁρᾶν, εἴτε τι ὀρθῶς ἐπράττετο εἴτε τι ἡμάρτανον. καὶ μὴν οἰό- 
μενος κρείττων τῶν ἀντιπάλων εἶναι, ὁπότε ὁρῴη χωρίοις πλεο- 
νεκτοῦντας αὐτοὺς, οὐκ ἐξήγετο ἐπιτίϑεσϑαι. ὁρῶν δὲ οὔτερ 
πόλιν αὑτῷ προσχωροῦσαν οὐδεμίαν τὸν τὲ χρόνον προβαί- 
νοντα. ἐνόμισε πρακτέον τι εἶναι" εἰ δὲ μὴν ἀντὶ τῆς πρόσϑεν 

Ἀρλ ΠΝ ΗΝ πολλὴν ἀδοξίαν προσεδέχετο. ἐπεὶ οὖν κατεμάνϑανε 

περὶ μὲν τὴν Μαντίνειαν τοὺς ἀντιπάλους πεφυλαγμένους, 

μεταπεμπομένους δὲ ᾿4γησίλαόν τε καὶ πάντας τοὺς “ακεδαι- 
μονίους, καὶ ἤσϑετο ἐξεστρατευμένον τὸν ᾿4γησίλαον καὶ ὄντα 
ἤδη ἐν τῇ Πελλήνῃ, δειπνοποιησάμενος καὶ παραγγείλας ἡγεῖτο 

ς Α ΄ 

ως δὲ συνελόντι εἰπεῖν --- 
ΠῚ 68 ΚΌΓΖ 20 88 β'Θῃ, 
1. τὸ --πορεύεσϑαι ἀπεγνω- 
κέναι --- Βοηϑῖ ΔΘ ἀ6Υ ἀθηοιΐν ἀ68 
ΤΠ ηἰν8. πὰρ, 1,7, 10 ἀπεγνωκέ- 
ναι τοῦ μάχεσϑαι. 

8. αὐτοῦ -- ΔΟΠδΠρῖρ νοὸη ἀ6πὶ 
415 ΟΒ)εοί σὰ ἐπαινῶ ἀϊοποηᾶθη ϑαΐζα 

ντηϊν ὅτι: ἴθ ΙΟΡθ6 ἀπ ἰμπὶ αἶδ8 γοι- 
[Δθγθα, 4858. 
ἐν τῷ “τείχει --- 80 ν'8] ννῖθ η86}}- 

μοῦ ἐν τῇ πόλει. γρΙ. ΥἹ, 4, 8. 
τῶν δ᾽ ἑτέρων --- ἀΐθ Βοῖπά 6. 

ΨΡΙ ΤΥ, 5, 10. 

ΧΕΝΟΡΗ. ΗΙ51τ. 6. 11. 

οἰόμενος ---ΟὈ ΜΟΙ] δ᾽ πιϑἷπ 6. 
9, πεφυλαγμένους --- 516 βίδη- 

ἄθῃ ἴῃ ἰθὺ δίαυῖς [6 δϑιϊσίθη 85.61- 
Ιπὰπρ΄. ΝΡρΊ, ΡΙαίΐδγο!.. 46 ρ]ογία Αἰπρθη. 
5, 540}. 
Πελλήνη -- ἴῃ ΤιαΚοπίοπ, ποδὶ 

Ζιι νυν ἢ 86]η τη]ΐ 46Π1 ὃ ΓΘ σ᾽ παπη- 
θη δοαἰβοῆθη ῬΘ]]6η 6, να ἢ γβο δ  Π]10]} 
ἀ16 διδάϊ, νοῃ ἀδὺ δίναῦο 1] 5. 886 
Βαρί: τὰ δὲ Πέλλανα ἕτερα, τούτων 
ἐστὶ, “ακωνικπὸν χωρίον, ὡς πρὸς 
τὴν ᾿Μεγαλοπολῖτιν νξῦον. 
παραγγείλας --ἰ πᾶτῃ!ο})} 5[ 60 ἢ 

“απ Μδυβοι [δυο Ζὰ Παἰίθπ. ΨρΊ. 11, 

10 
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- ,ὔ », δος Ἅ' , ᾿ ᾿" ν᾽ , Ἀ 10 τῶ στρατεύματι ὙΡΘῸΒ ἐπὶ Σπαρτην. καὶ εἰ μη Κρης ϑείᾳ τινὶ 

μοίρᾳ προσελθὼν ἐξήγγειλε τῷ “γησιλάῳ προσιὸν τὸ στρά- 
" ι ΄ ᾿ ΄ 

τευμα, ἔλαβεν ἂν τὴν πόλιν ὥσπερ νεοττιὰν παντάπασιν ἔρη- 
-" 2 , ἱ ι 4 -" 

μον τῶν ἀμυνουμένων. ἐπεὶ μέντοι προπυϑόμενος ταῦτα ὁ ̓ Δγη- 
σίλαος ἔφϑη εἰς τὴν πόλιν ἀπελθὼν, διαταξάμενοι οἵ Σπαρτιᾶ- 
ται ἐφύλαττον, καὶ μάλα ὀλίγοι ὄντες" οἵ τε γὰρ ἱππεῖς αὐτοῖς 
πάντες ἐν ᾿ἡρκαδίᾳ ἀπῆσαν καὶ τὸ ξενικὸν καὶ τῶν λόχων δώ- 

μή δ » ᾽ νῚ Ἁ 3 ’ὔ 2 ΄ “ , 

11 δεκα οντῶν οὗ τρεῖς. ἐπεὶ δὲ ἐγενετο Ἐπαμεινώνδας ἐν τῇ πὸ- 

λει τῶν Σπαρτιατῶν, ὅπου μὲν ἔμελλον ἔν τὲ ἰσοπέδῳ μαχεῖ- 

σϑαι καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν βληϑήσεσϑαι. οὐχ εἰσήει ταύτῃ, οὐδ᾽ 

ὅπου γε μηδὲν πλέον μαχεῖσϑαι τῶν ὀλίγων πολλοὶ ὄντες" ἔνϑα 
ὅ » 

δὲ πλεονεκτεῖν ἂν ἐνόμιξε, τοῦτο λαβὼν τὸ χωρίον κατέβαινε 
12 καὶ οὐκ ἀνέβαινεν εἰς τὴν πόλιν. τό γε μὴν ἐντεῦϑεν γενόμε- 

᾿) -“ » , . ἐ ὯΣ 

νον ἔξεστι μὲν τὸ ϑεῖον αἰτιᾶσϑαι. ἔξεστι δὲ λέγειν ὡς τοῖς ἀπο- 
ς ς ΜῈ ΄ 

νενοημένοις οὐδεὶς ἂν ὑποσταίη. ἐπεὶ γὰρ ἡγεῖτο ᾿ἀρχίδαμος 
32. 6 ) ᾿) “ Α ᾿ “ 5.7 , 

οὐδὲ ἕκατον ἔχων ανδροας. καὶ διαβὰς ὁπερ ἐδόκει τι ἔχειν κω- 
᾽ , Δὲ ΥΝ “(Ν ᾿ ᾽ , - ι 

λυμα ἐπορεύετο πρὸς ορϑιον ἐπὶ τοὺς ἀντιπάλους, ἐνταῦϑα δὴ 

οὗ πῦρ πνέοντες, οἱ νενικηκότες τοὺς “ακεδαιμονίους, οὗ τῷ 
παντὶ πλέονες καὶ προσέτι ὑπερδέξια χωρία ἔχοντες, οὐκ ἐδέ- 

13 ἕαντο τοὺς περὶ τὸν ᾿ἀρχίδαμον. ἀλλ᾽ ἐγκχλίνουσι. καὶ οἵ μὲν 

πρῶτοι τῶν ᾿Επαμεινώνδου ἀποϑνήσκουσιν᾽" ἐπεὶ μέντοι ἀγαλ- 

λόμενοι τῇ νίκῃ ἐδίωξαν οἵ ἔνδοϑεν πορρωτέρω τοῦ καιροῦ, 

4, 8, παραγγείλαντες τοῖς ἱππεῦσιν 
ἦλϑον εἰς ᾿Ελευσῖνα. 

10. Κρὴς --- Πίοάον ΧΥΝ,, 82. ποπηὶ 
Κρῆτάς τινας ἡμεροδρόμους. 

καὶ μάλα --- 5. χὰ ΤΠ, 4, 2. 
τῶν ἐβάον δώδεκα ὄντων - 

5. Ζὰ ΥἸἽἼ, 4, 12 υπὰ ἅδον ἄδη θ6- 
5{1Π}1}{6}} Ἂμ Βόι τσεδοῦ 26 Ὁ 1.8, 

1. ἔνϑα--τοῦτο- εὐχώρέδν 
-Ξ9 15, ΣᾺ 1 Ὁ8ι 

οὐκ ἀνέβαινεν εἰς τὴν πό- 
λιν --- ΝΙΘΙοομι ἰδύ ἀδηλ ἀἴὸ ἈΚτο- 
ΡΟ] 18 Βπιοίηὶ {Ραύϑβϑαη. 1,17,2), αἷθ 
ἄδηη ἴῃ ἀδν Μίί(6 ἀδν διδάι ᾿δοϊδσοι 
ΠάΡθθη πιϊϊϑϑίθ; ἀθηη Ϊ85. ἴῃ ἀϊδ Θίπαι 
νγάγθη ἀἷ6 ΤῊΘΡΆΠΘΥ οἰ ἀγα ΠΡ 6η, 48 
65 νόυθοῦ Ποῖϑδὶ ἐπεὶ δὲ ἐγένετο ἐν ὃ 
τῇ πόλει, Κα], ῬοΙγ". ΙΧ, 8. προσ- 
μίξας δὲ πόλει παραδόξως καὶ κα- 
ταλαβὼν τὴν Σπάρτην ἔρημον τῶν 
βοηϑησόντων, μέχρι μὲν αγορᾶς 

ἐβιάσατο καὶ κατέσχε τῆς πόλεως 
τοὺς ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐστραμμένους 
τόπους. Παϊδι8 δυκιᾶγι βίο κατέβαινε: 
οὐ Κὰἂπ) σοη ἄθη αἷθ ϑίααι ὑπηρθθθη- 
ἄοῃ Πόμποη ἴῃ αἷς Ερθηθ πᾶ. 

12. τὸ -- γενόμενον -- Μὰ 
α16 ἔοΙσ μά δὴ  ου[α!! 6 "δ γ Γι; 
Αροῦβ. ἄδ Βεολιθἢτιηρ᾽, βίδιι δἰ θ5. νὴ 
αἰτιᾶσϑαι ἀὐπδηρσίσοι ἀομποιῖνβ, Ὑ 6]. 
ΤΉ λιν 

τοῖς ἀπονενοημένοις --- (ον 
αιΐν ψῖθ Απᾶῦ. 1Π,. 2, 1]. ὑποστῆ- 
ναι αὐτοῖς ᾿Αϑηναῖοι τολμήσαντες, 
ν᾽ ἅπυθηα ἀθν Αοοῦβ, σοθυἄπιο ΠΟ Π ν᾽ ἰβί. 

οἵ νενικηχότες - νβ!. ψνε, 
28, ἀγαλλόμενοι τῇ ἐν Λεύκτροις 

νίκῃ. 

τῷ παντί --- 8. τὰ! 1|, 8, 22, 

13, πορρωτέρω τοῦ καιροῦ 
--- 95. Ζζὰ ΤΙ, 8, 24. 
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ς “᾽ ς 

οὗτοι αὖ ἀποϑνήσκουσι" πεφιεγέγραπτο γὰρ, ὡς ἔοικεν, ὑπὸ 
τοῦ ϑείου μέχρι ὅσου νίκη ἐδέδοτο αὐτοῖς. καὶ ὁ μὲν δὴ ᾿4ρχί- 
δαμος τρύπαιόν τε ἵστατο ἔνϑα ἐπεκράτησε καὶ τοὺς ἐνταῦϑα 

, -» , ς , 2 , ὁ ς᾽ 1 ; 
πεσόντας τῶν πολεμίων ὑποσπόνδους ἀπεδίδου. ὁ ὃ Ἑπαμει- 
νώνδας λογιξόμενος ὅτι βοηϑήσοιεν οἵ ᾿ρκάδες εἰς τὴν 4ακε- 
δαίμονα, ἐκείνοις μὲν οὐκ ἐβούλετο καὶ πᾶσι “ακεδαιμονίοις 

ὁμοῦ γενομένοις μάχεσϑαι, ἄλλως τε καὶ εὐτυχηκόσι, τῶν δὲ 
Ν ἰν 

ἀποτετυχηκότων᾽ πάλιν δὲ πορευϑεὶς ὡς ἐδύνατο τάχιστα εἰς 
Ὁ 2 ᾽} 

τὴν Τεγέαν τοὺς μὲν ὁπλίτας ἀνέπαυσε, τοὺς δ᾽ ἱππέας ἔπεμ- 
2 υ--} -“ 

ψεν εἰς τὴν Μαντίνειαν, δεηϑεὶς αὐτῶν προσκαρτερῆσαι. καὶ 
ς 2), 5 Κϑλ διδάσκων ὡς πάντα μὲν εἰκὸς ἔξω εἶναι τὰ τῶν Μαντινέων βο- 

2 

σχήματα, πάντας δὲ τοὺς ἀνθρώπους, ἄλλως τε καὶ σίτου συγ- 

ομιδῆς οὔσης. καὶ οἵ μὲν ὥχοντο᾽ οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι ἱππεῖς ὁρ- κομιδῆς οὔσης. καὶ οἱ μὲν ὥχοντο᾽ οἱ Ἴϑηναῖοι ἱππεῖς ὁρ 
’ “ὦ 2 » 

μηϑέντες ἐξ λευσῖνος ἐδειπνοποιήσαντο μὲν ἐν Ισϑμῷ.,, διελ- 

ϑόντες δὲ τὰς Κλεωνὰς ἐτύγχανον προσιόντες εἰς τὴν Μαντί- 
νειαν καὶ καταστρατοπεδευσάμενοι ἐντὸς τείχους ἐν ταῖς οἰκίαις. 

ἐπεὶ δὲ δῆλοι ἧσαν προσελαύνοντες οἵ πολέμιοι, ἐδέοντο οἵ Μαν- 
τινεῖς τῶν ᾿4ϑηναίων ἱππέων βοηϑῆσαι, εἴ τι δύναιντο" ἔξω 

γὰρ εἶναι καὶ τὰ βοσκήματα πάντα καὶ τοὺς ἐργάτας, πολλοὺς 
»"Ὗ᾽ .«“ ᾿Ξ 3 δὲ καὶ παῖδας καὶ γεραιτέρους τῶν ἐλευϑέρων᾽ ἀκούσαντες δὲ 

ταῦτα οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐκβοηϑοῦσιν, ἔτι ὄντες ἀνάριστοι καὶ αὐτοὶ 
᾿ 7) καὶ οἵ ἵπποι. 

’ , ν - 

ἀγασϑείη; οἱ καὶ πολὺ πλείονας ὁρῶντες τοὺς πολεμίους, καὶ 

ἐν Κορίνϑῳ δυστυχήματος γεγενημένου τοῖς ἱππεῦσιν οὐδὲν 
Ῥ» ᾽ ,ὕ, 5. δ΄ Ἁ , Ἁ --᾿ -ὋὝψ 

τουτῶν ἐπελογίσαντο, οὐδ᾽ οτι καὶ Θηβαίοις καὶ Θετταλοῖς τοῖς 

κρατίστοις ἱππεῦσιν εἶναι δοκοῦσιν ἔμελλον μάχεσϑαι, ἀλλ᾽ αἰ- 

σχυνόμενοι, εἶ παρόντες μηδὲν ὠφελήσειαν τοὺς συμμάχους, 
ς 3 ᾿ ᾿ ἢ ἂν 
ὡς εἶδον τάχιστα τοὺς πολεμίους, συνέρραξαν, ἐρῶντες ἀνασώ- 

11 τῶν» Ὁ Ὲ - Ξ αἴθ ΤΆΘΌΔΠΕΥ , 6η(- 
σορθηρδβοίζί ἀθη) ἐκείνοις μέν. 
προσκαρτερῆσαι Ζι ἄθη 

6θ6η ϑδιι55 6] 6 η θη. ϑίγαραζθη δαοῇ 
ΠΟΟἢ ἀἴδ686 πΠθάθη δι 5} (θη. 

15. Κλεωνάς --- 5 ἀ]Π1 0 νου Κο- 
ϑῊ 10}... (ἢ 

10. αὐ --- τη Βιοἰκϑίοι! δα αἰ 
Θθθη θ6ΙΟθ 6 Ταρἔθυκοῖν ἀθὺ ϑραγίδπον. 
δυστυχήματος ---- ΕΒ τη1158 4168 

δἷπθ. πητη 6 108} γον] Υρθρδηρ. 66, 1ἢ- 

η6η ν᾿ ΘΠ] } 6 ̓ οἢν νοὴ ἀθὴ Κουϊπίθύη 56105ὲ 
Ζυ σοί ρίθ ΝΙθάθυ!αρα βοῖη, Απ αἶθ 1, 
50 ἢ οδγζἄμ! θη Ὑονίδ!16. σὰ ἀθηῖκθη, 
ΘΙ δὲ ἀ16 1 ,ἅηρ5. ἀ6γ ἰῃ νυν ΒΟ θη νϑὺ- 
ἢΠοββϑθηθῃ Ζ6ῖν πίον, 
ὡς εἶδον --- Πῖ6 ΤΠΘΡαπον ἡγᾶγ θη 

ΠῈΣ 00} βίθθϑη δίδαϊθη νοη ἄοὺ δίδθι 
Θη ον. θοῖσο; ἸΧ,ῳ,.8;.11: 
ἐρῶντες ν01} Ν ΘΡΙδηρ θη. 

Θοοοη. ὁ, 12. καὶ ἔγωγε ἐρῶ τούτου 
τοῦ ὀνόματος ἄξιος γενέσϑαι. 

401 

-αὸ 

3 » κ Ψ 5 Ἁ 3 Ἁ , 2 μ} 

ἐνταῦϑα δὴ τουτῶν αὖ τὴν ἀρξετην τίς οὐκ ἂν 10 
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στασϑαι. σπάνιά τε τὰ ἐπιτήδεια ἔχοντας ὅμως πείϑεσϑαι ἐϑέ-. 
17 σασϑαι τὴν πατρῴαν δόξαν. καὶ μαχόμενοι αἴτιοι μὲν ἐγένοντο 

τὰ ἔξω πάντα σωϑῆναι τοῖς Μαντινεῦσιν, αὐτῶν δὲ ἀπέϑανον 
ἄνδρες ἀγαϑοὶ, καὶ ἀπέκτειναν δὲ δῆλον ὅτι τοιούτους οὐδὲν 
γὰρ οὕτω βραχὺ ὅπλον ἑκάτεροι εἶχον ᾧ οὐκ ἐξικνοῦντο ἀλλή- 
λων. καὶ τοὺς μὲν φιλίους νεκροὺς οὐ προήκαντο, τῶν δὲ πο- 

18 λεμίων ἦν οὗς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν. ὁ δ᾽ αὖ Ἐπαμεινώνδας, 
ἐνθυμούμενος ὅτι ὀλίγων μὲν ἡμερῶν ἀνάγκη ἔσοιτο ἀπιέναι 
διὰ τὸ ἐξήκειν τῇ στρατείᾳ τὸν χρόνον, εἰ δὲ καταλείψοι ἐρή- 
μους οἷς ἦλϑε σύμμαχος, ἐκεῖνοι πολιορκήσοιντο ὑπὸ τῶν ἀντι- 
πάλων, αὐτὸς δὲ λελυμασμένος τῇ ἑαυτοῦ δόξῃ παντάπασιν 
ἔσοιτο. ἡττημένος μὲν ἐν Πακεδαίμονι σὺν πολλῷ ὁπλιτικῷ ὑπ᾽ 
ὀλίγων, ἡττημένος δὲ ἐν Μαντινείᾳ ἱππομαχίᾳ, αἴτιος δὲ γεγε- 
νημένος διὰ τὴν εἰς Πελοπόννησον στρατείαν τοῦ συνεστάναι 
Δακεδαιμονίους καὶ ᾿Αρκάδας καὶ ᾿“χαιοὺς καὶ Ἠλείους καὶ 
᾿Αϑηναίους᾽ ὥστε οὐκ ἐδόκει αὐτῷ δυνατὸν εἶναι ἀμαχεὶ 
παρελϑεῖν, λογιξομένῳ ὅτι εἰ μὲν νικῴη; πάντα ταῦτα ἀναλύ- 
σοιτο᾽ εἰ δὲ ἀποϑάνοι, καλὴν τὴν τελευτὴν ἡγήσατο ἔσεσϑαι 

19 πειρωμένῳ τῇ πατρίδι ἀρχὴν Πελοποννήσου καταλιπεῖν. τὸ μὲν 
οὖν αὐτὸν τοιαῦτα διανοεῖσϑαι οὐ πάνυ μοι δοκεῖ ϑαυμαστὸν 

εἶναι" φιλοτίμων γὰρ ἀνδρῶν τὰ τοιαῦτα διανοήματα᾽ τὸ μὲν- 
τοι τὸ στράτευμα παρεσκευακέναι ὡς πόνον τε μηδένα ἀπο- 
κάμνειν μήτε νυκτὸς μήτε ἡμέρας, κινδύνου τε μηδενὸς ἀφέ- 

17. αἴτιοι ---σωϑῆναι --- 5. τὰ πολιορκήσοιντο --- ὗτηΐϊὶ ραϑ85ὶ- 
4, 10. νον Βεἀουίυηρ. ὙρΊ]. ΥἹ, 4, 6. 
᾿ὧ οὐκ ἐξικνοῦντο --- ἘΒοΙαιῖν- λελυμασμένος --- ἔσοιτο -“-- 

αἄϊζο δὴ ϑ.6116 νοὴ ΕοΙσ οβἄίζοη ϑίθ θη 
56108ι νΘὴ 5816 οἷπθ. ΔηΡΘΠΟΠΊΘΗΘ 
ΕΌΙΡΟ Ρθοζοίομηθη, ΒΟΟΣ ἰτὴ [πάϊ- 

ὁαιἶν. ΟοτηπΊθηί. ἦι, 2, ὃ. αὐτὴν οὔτ᾽ 
εἶπα οὔτ᾽ ἐποίησα οὐδὲν, ἐφ᾽ ᾧ 
ἠσχύνϑη. 
ἣν οὕς -- ΠΠΔ ΠΟ 6, ψῖθ ΠῚ, ἴς, 

Ἴ ἣν δὲ ἃς ἀσϑενεῖς οὐσὰας καὶ ἸΩν. 

τὰ κράτος ὁ Θίβρων ἐλάμβανε. Ἀπ}. 
Ι΄. 5, 7. ἣν δὲ τούτων τῶν σταϑμῶν 
οὕς πάνυ μακροὺς ἤλαυνεν. 

18. ὁ δ᾽ αὖ Ἐπαμεινώνδας 
- Ποὺ δαί ἰδέ ἡἱοἢι χὰ πᾶ ροἴμηνι, 
50 πάθη ἀπνῸ}} οἷπθ γεγά ΒΔ ΘΡῚΒ Οοη- 
βίγιιοίϊοι τηϊὶ ἀν ἐδόκει αὐτῷ αυ[- 
ΘσΟποπηθη. Κρ]. 1, 8, 18. 
ἐξήκειν -- ᾿. Σὰ 1, 328. 

βίθῃι ἔν οἷ Εὐπ ανηὶ Θχ δοίη}. 

τῇ-- δόξη --- ον Παιΐν, νν ! ον 
υεὶ λυμαίνειν ἴπι Αοἰῖν πα Μραϊηι 
βίθῃθη Καηὴ (8. 1Π|, 8, 26), ἰδ διιοὴ 
ἴῃ] Ραβϑὶν ἰγοίζ ον ρουβῦμ! θη Οοη- 
βίγποίοη οϑϑβοίχί, 

ἀναλύσοιτο -- νίοάον σαὶ 
ΔΘ Θπ ν᾽ ἅν 6, νῖθ θη 81}. ἀε 
ΒΥΠΊΠ1Ο., 94. τὰς προτέρας ἀναλύ- 
σονται ἁμαρτίας. 

ἀρχήν --- ΟΠ π6 ΑΡΕΚΕΙ 810}} ΚΥΡΟΡ. 
ΥἹΙ, 4, 20. ὙΠ} 9. 95 ἤν τις ἀρχῆς 
Κῦρον ἐπιχειρῇ καταπαύειν. 

19ϑ. ἀποκάμνειν -- 8ἃιῖι5 Ετ- 
Ὁ ἃ ἀπ δ’ δὰ ἔθ 6 θ 6}, γννὶΘ Ῥμυκγά, 

. ὅ1 τὰς ὀλοφύρσεις τῶν ἀπογι- 
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, - Ἁ 

λειν, ταῦτα μοι δοκεῖ ϑαυμαστότερα εἶναι. καὶ γὰρ ὅτε το 320 
Ῥ, ς ἢ 

τελευταῖον παρήγγειλεν αὐτοῖς παρασκευάξεσϑαι ὡς μάχης ἐσο- 
Γ, Ἂ ᾿ 

μένης, προϑύμως μὲν ἐλευκοῦντο οἱἵἉ ἱππεῖς τὰ κράνη κελεύον- 
, -» ᾽ ε τλ 

τος ἐκείνου. ἐπεγράφοντο δὲ καὶ οἵ τῶν ᾿Αρκάδων ὁπλῖται ῥό- 
, Ν 3 -“ ’ 

παλα, ὡς Θηβαῖοι ὄντες, πάντες δὲ ἠκονῶντο καὶ λόγχας καὶ 
, Ἁ 3 7) 

μαχαίρας καὶ ἐλαμπρύνοντο τὰς ἀσπίδας. ἐπεὶ μέντοι οὕτω 21 
9 5 -" ς 2 , 

παρεσκευασμένους ἐξήγαγεν, ἄξιον αὖ κατανοῆσαι ἃ ἐποίησε. 
πρῶτον μὲν γὰρ, ὥσπερ εἰκὸς, συνετάττετο. τοῦτο δὲ πράττων 

’ 

σαφηνίξειν ἐδόκει ὅτι εἰς μάχην παρεσκευάξετο᾽ ἐπεί γε μὴν 
, » 9 - Α ὩΣ ς 3 , δ ἣ ,ὕ 

ἐτέτακτο αὐτῷ τὸ στράτευμα ὡς ἐβούλετο ; τὴν μὲν συντομωτά- 
την πρὸς τοὺς πολεμίους οὐκ ἡγε, πρὸς δὲ τὰ πρὸς ἑσπέραν ὑρη 

- ς τ ὁ [χ2 ἊΣ ὡς 

καὶ ἀντιπέραν τῆς Τεγέας ἡγεῖτο᾽ ὥστε δόξαν παρεῖχε τοῖς πο- 
,ὕ -Ὁ ς : ιν 

λεμίοις μὴ ποιήσεσϑαι μάχην ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα: καὶ γὰρ δὴ ὡς 22 
» ΄ 3 -Ἥ ς ΄ Ὗ κὸ 

πρὸς τῷ ὄρει ἐγένετο, ἐπεὶ ἐξετάϑη αὐτῷ ἡ φάλαγξ, ὑπὸ τοῖς 

ὑψηλοῖς ἔϑετο τὰ ὅπλα, ὥστε εἰκάσϑη στρατοπεδευομένῳ. τοῦτο 
“ 2) ἢ Ξν , , ᾿ 2 » δὲ ποιήσας ἔλυσε μὲν τῶν πλείστων πολεμίων τὴν ἐν ταῖς ψυ- 

χαῖς πρὸς μάχην παρασκευὴν, ἔλυσε δὲ τὴν ἐν ταῖς συντάξεσιν. 

ἐπεί γε μὴν παραγαγὼν τοὺς ἐπὶ κέρως πορευομένους λόχους 
Ἁ ν ᾽ 

εἰς μέτωπον ἰσχυρὸν ἐποιήσατο τὸ περὶ ἑαυτὸν ἔμβολὸν, τότε 
ΤΕ) .: 5 ν δ ΜΕΝ ΟΝ ΤΟΣ " 

δη ἀναλαβεῖν παραγγείλας τὰ ὁπλα ἡγεῖτο" οἱ δ᾽ ἠκολουϑουν. 
δ Ἁ ,ὔ ς ὩΣ Ἁ 2 3 ’ὔ 3 Ὶ 3 - 

οἵ δὲ πολέμιοι ὡς εἶδον παρὰ δόξαν ἐπιόντας. οὐδεὶς αὐτῶν 

ἡσυχίαν ἔχειν ἐδύνατο, ἀλλ᾽ οἵ μὲν ἔϑεον εἰς τὰς τάξεις, οἵ δὲ 
΄ δ δ. δ ᾿ , Ρ Ἁ , . ΄ 

παρέταττοντο, οἱ δὲ ἵππους ἐχαλίνουν, οὗ δὲ ϑώρακας ἕνεδυ- 

8610} [οἸβθηάθ. ΑἼρδθ6 ἵππους ἐχα- γνομένων τελευτῶντες καὶ οἵ οἰκεῖοι 
λίνουν, ϑώρακας ἐνεδύοντο. Ζιι ἀθπὴ - ἐξέκαμνον. 

ϑαυμαστότερα ---νἱ ΟἸ πιο γ τὰ 
ὈοαπἀθΥ πη, ἰὰὰ αοροηβαίσθ σι οὐ 
πάνυ ϑαυμαστόν ; ΕὈ6η50 βίον ἀογ οπι- 
Ραγαιῖν Κυνορ. ΥΠΠ,2,18, Οδϑοοῃ, 10,19, 

20. ἐλευκοῦντο -- 5. »Ζ 8} 1], 
4, 28. 
δόπαλα---Κ α 6 πη, ννῖθ 65 βοΠοίηί, 

445 ΑΡΖοίομθη ἀθὺ ὙΠοραηθν, ΜΡ]. 
Ιν, 4, 10. 

21, τὰ πρὸς ἑσπέραν ὔρη -- 
ΠῸ ρον ἄϊο Οογ Ποῖ. 5. σα ὟΙ, ὅ, 15. 
ὮϊΘ ΤΥαΡΡοη ἀθν Εοῖπά 8 νγαῦθῃ ἴῃ ̓ Δ6πὶ 
δηρθη ΤΠ6116 ἀοΡ θθη6. δι} ἤρ Θβί6 0. 
δόξαν παρεῖχε -- οὐ οΥΓΘρίθ 

ἀϊο νου αὐπαηρ, Κγνορ. ΥἹ, 8,30. 
γρ 5, ΖΕ, 1,.8. 

22. δλομόε τὴν ἐν ταῖς συν- 

τάξεσιν --- Παγδι5. οὐκί σι βῖο}). ἀΐ8 

Αὐάνιιοῖς παρασκευήν ν6]. ΠΠ,4, 20. 
ὄπως τὴν γνώμην παρασκευάζοιντο, 
ἈΠΑΡ ΥἹΣ, 9.0.1. 
παραγαγὼν -- μέτωπον -- 

Ἐν 11688 ἀἴ8 ἴῃ Ιδηρθη ΟΟΙΟΠη6Ν,, ἐπὶ 
κέρως (5. τὰ ΥΙ, 2, 80), Ήπεν ΡΝ 
τ ηά6η Το θη το 8 ΔῈ [ΠΥ ΒΟ ΠΊ Θ 6, 
απὰ ἢ οίο ἀαάαγοῖι ἀϊ6 15. ΒΟ δοῆι. 
ογάπιηρ; δΘυν ]}" 1016. ΕὙΟΠΒι6ΠΠη8;. 

τὸ περὶ ἑαυτὸν ἔμβολον -- 
)6η ᾿ἰπκθη ΕἸ ρ6] ἀθὺ ρϑῆζθη 8:|6]- 
Ιὰπρ᾽, γγϑΙομθη. αἰ ΤἼΘΡΔΠ θυ οἰ πη 8}}- 
Ιη6η, ἈΠᾺ τὴ ννϑ θη ρΡΑΠ ΠΟ 485 
Δ ΠΉΠ10.. νυνὶ μοὶ Τιουκίνα (5. σὰ ΥἹ, 4, 
12) δηχαυργοϊ θη θοβοῃ]οββοη Πδίίο. 
ἔμβολον νδάθαίοι ψΟῊ] πᾶν ἀϊθ Απ. 
ΒΥ ΠἼβοο ΟΠ 6, οἴηθ ΠΟ νν ΘΠ αἸρΘΥ νυ’ οἶδ 6 
ἄδη ΒορυἝὋ ἀθς καἰ δ υτλῖρθη σὰ ΠΆ ΡΘΗ. 
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κ ͵ - . , δεν 
οντο, παντὲς δὲ πεισομένοις τε μᾶλλον ἡ ποιήσουσιν ἐῴκεσαν. 
ς Ἁ ΄ ΄, [χ -»" ΄ 

93 ὁ δὲ τὸ στράτευμα ἀντίπρῳρον ὥσπερ τριήρη προσῆγε, νομί- 
[χ " Α ’; “ [χ ΝῚ -" ΡῚ ᾽ 

ζων, ὁπῃ ἐμβαλὼν διακόοψειε, διαφϑερεῖν ολον τὸ τῶν ἐναν- 

τίων στράτευμα" καὶ γὰρ δὴ τῷ μὲν ἰσχυροτάτῳ παρεσκχευάξετο 
3 ,ὕ Ἁ " ’ -ς [ν 

ἀγωνίξεσϑαι, τὸ δὲ ἀσϑενέστατον πόρρω ἀπέστησεν, εἰδὼς ὅτι 
: π Ν ᾽ , “ ͵ ὰ 2.,.6ὃ -» ΄ ᾿ 
ἡττηϑὲν ἀϑυμίαν ἂν παράσχοι τοῖς μεϑ΄ ἑαυτοῦ, δώμην δὲ τοῖς 
πολεμίοις. καὶ μὴν τοὺς ἱππέας οὗ μὲν πολέμιοι ἀντιπαρετά- 
ἕαντο ὥσπερ ὁπλιτῶν φάλαγγα βάϑος ἐφεξῆς καὶ ἔρημον πεξῶν 

94 ἀμίππων" ὁ δ᾽ Ἐπαμεινώνδας αὖ καὶ τοῦ ἱππικοῦ ἔμβολον 
ἰσχυρὸν ἐποιήσατο. καὶ ἀμίππους πεξοὺς συνέταξεν αὐτοῖς, νο- 

λ ᾿ , Ω ῦ 
μίξων τὸ ἱππικὸν ἐπεὶ διακόψειεν, ὅλον τὸ ἀντέπαλον νενικη- 

κὼς ἔσεσϑαι" μάλα γὰρ χαλεπὸν εὑρεῖν τοὺς ἐϑελήσοντας μέ- 
ἐπειδάν τινας φεύγοντας τῶν ἑαυτῶν ὁρῶσι᾽ καὶ ὅπως 

δνα -" ΓΙ, ᾿Ξ: 3 Α -»" 3 , ’ ν᾿ ῇ, Ἁ 

μη ἐπιβοηϑῶσιν οἱ 4ϑηναῖοι ἀπὸ τοῦ εὐωνύμου κέρατος ἐπὶ τὸ 

ἐχόμενον, κατέστησεν ἐπὶ γηλόφων τινῶν ἐναντίους αὐτοῖς καὶ 
ἱππέας καὶ ὁπλίτας, φόβον βουλόμενος καὶ τούτοις παρέχειν ὡς 

εἶ βοηϑήσοιεν, ὄπισϑεν οὗτοι ἐπικείσοιντο αὐτοῖς. τὴν μὲν δὴ 
συμβολὴν οὕτως ἐποιήσατο, καὶ οὐκ ἐψεύσϑη τῆς ἐλπίδος" κρα- 

τήσας γὰρ ἡ προσέβαλεν ὅλον ἐποίησε φεύγειν τὸ τῶν ἐναντίων. 
25 ἐπεί γε μὴν ἐκεῖνος ἔπεσεν, οἵ λοιποὶ οὐδὲ τῇ νίκῃ ὀρϑῶς ἔτι 

ἐδυνάσϑησαν χοήσασϑαι. ἀλλὰ φυγούσης μὲν αὐτοῖς τῆς ἐναν- 
τίας φάλαγγος οὐδένα ἀπέκτειναν οἵ ὁπλῖται οὐδὲ προῆλϑον ἐκ 
τοῦ χωρίου ἔνϑα ἡ συμβολὴ ἐγένετο φυγόντων δ᾽ αὐτοῖς καὶ 
τῶν ἱππέων, ἀπέχτειναν μὲν οὐδ᾽ οἱ ἱππεῖς διώκοντες οὔτε ἵπ- 
πέας οὔϑ᾽ ὁπλίτας. ὥσπερ δὲ ἡττώμενοι πεφοβημένως διὰ τῶν 

γειν. 

Αἰ50 οἰννα δοἢῃί 

τοῦ δυνά... ,γ κο-  νις.. ,- 

28, ἀντίπρωρον -- προσῆγε 
- ΝΥ δῇ νγβο θη] 10) θοβϑίαηα ἀ165 Μαπὸ- 
ΨΟΙΡ ἄλγη, 855 δὺ θη ᾿Ἰηϊζθὴ ΕἸ ρ 6] 
ἴη ΒΘ βοίζθη τππα το 50 ΤΠ] Δ ΟΠ] 
11655,γ, ξ50 655 ἀδάπνοῃ οἷπθ ΟΟ]Οηὴ 6 
νΟὴ πηᾶδϑίρον ΕὙΟΗΐ τϊΐ ΘΎΌΒΒου ΤΊΘ 
ΘΟ θΙ ]ἀ 6 νναγάθ, ΤΠ Ά556106 ΒΙΠ συ πο Πι 
ΧοΠΟρΙΙοα Ἀ6βρ. δορὰ, ΠΡῚ 10. τὸν 
λόχον ἕκαστον ὥσπερ τριήρη ἀντί- 
πρῴῷρον τοῖς ἐναντίοις στρέφουσι. 
τῷ μὲν θυ ϑκάνις -ο ἀπέ: 

στησὲν -α ἴ)οη Πἰκοὴ ΕἸἄρ6] Ρ1]- 
ἀοίθη αἰ ΤΠ πον, ἄθῃ τϑομ θη 416 
ΑΥρίνον, ὈΙοάον. ΧΥ, 8ὅ. 
ὥσπερ ὁπλιτῶν φάλαγγα βα- 

ϑος ἐφεξῆς --- 516 Β(0ΠΠ16η ἀϊο Βοὶ- 
(6 ἴῃ ἄρυβθιθθη ΤΊ απ, νυνὶ οἷπθ 

ῬΠΔΙΔηχ νοη Ἠορ!ϊίθι, 
Μίαπη ἰοῦ, πὰ τᾶν οἴη Ζν 506 }- 
"ἅτπιηλθ., σγοϊοῃο. νοῃ 1 Θ᾽ οἰ θονν ἃ ποίη 
4ι ΕἾ]55. ἢδίίθη οἱ Πρ Θ ΠΟΙ 6 τυ σά θ ἢ 
Κόπηθιῃ. Ῥ θη Ἰδἰζέθιβ β'πᾷ απίον πεζοὶ 
ἄμιπποι τὰ γουβίθθη, ΤΗυκνᾶ. ΔῈ 57. 
ΓΟ ΟΣ ᾿ιοἰδβδί 68 1ΠΠ|, 4, ,8. ἱππεὶς 
ὥσπερ φάλαγξ ἐπὶ τεττάρων παρα- 
τεταγμένοι. 
ἔρημον ἰδὶ αὐῬ φάλαγγα τὰ Β6- 
Δ᾽ Π 6. 

24, οἵ ᾿4ϑηναῖοι -- ἀἴοϑθ. πᾶ}}- 
ἴη6} ἄθὴ Ππκθὴ ΕἸἄρ6] οἴη, ἀθὴ σ60}}- 
ἰθὴ ἀἶθ Μδῃιῖπθοῦ ὑπᾷ αἀἴθβθὴ σιηβο!δί 
ἄϊο Τιακοἀδηγοπίον, Ὠϊοάον, ΧΥ͂, 88. 

20. τῆς ἐναντίας φάλαγγος 
-- 5. ζι , 8, ὃ. 
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΄ , ’ 3 ᾿ ο»Ο' ἣ 5 
φευγοντῶν πολεμίων διέπεσον. καὶ μὴν οἵ ἀμιπποι καὶ οἱ πελ- 
τασταὶ συννενικηκότες τοῖς ἱππεῦσιν ἀφίκοντο μὲν ἐπὶ τοῦ εὐω- 

νύμου, ὡς κρατοῦντες, ἐκεῖ δ᾽ ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων οἵ πλεῖστοι 
αὐτῶν ἀπέϑανον. 

΄ ᾿ Ἷ 9 ,ὔ 3 , - κα, 
Τουτῶν δὲ πραχϑέντων τοὐναντίον ἐγεγένητο οὐ ἐνόμισαν 26 

᾿ , Α ἮΝ ἢ πάντες ἄνϑρωποι ἔσεσϑαι. συνεληλυϑυίας γὰρ σχεδὸν ἁπάσης 
-Ὕ ἐ Φ..ἢ5 , 9 Α 3 Ω 9 » 

τῆς λλαδος καὶ ἀντιτεταγμένων. οὐδεὶς ἣν οὄτις οὐκ ὥετο. εἰ 

μάχη ἔσοιτο, τοὺς μὲν κρατήσαντας ἄρξειν, τοὺς δὲ κρατηϑέν- 
τας ὑπηκόους ἔσεσϑαι᾽ ὁ δὲ ϑεὸς οὕτως ἐποίησεν ὥστε ἀμφότε- 
οοι μὲν τρόπαιον ὡς νενικηκότες ἐστήσαντο, τοὺς δὲ ἱσταμένους 
οὐδέτεροι ἐκώλυον. νὲ ἑκροὺς δὲ ἀμφότεροι μὲν ὡς νενικηκότες 
ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν, ἀμφότεροι δὲ ὡς ἡττημένοι ὑποσπόν- 
δους ἀπελάμβανον, νενικηκέναι δὲ φάσκοντες ἕκατεροι οὔτε 21 

΄ » ΄ γι: ..3..09 - δω»ὕἵ, 2. ον , ᾽ ΑΣΑ, 
χῶρα οὔτε πόλει οὔτ ἀρχῇ οὐδέτεροι οὐδὲν πλέον ἔχοντες ἐφα- 

Ἵ Υ νησαν ἢ πρὶν τὴν μάχην γενέσϑαι" ἀκρισία δὲ καὶ ταραχὴ ἔτι 
’, -»Ρτε 

πλείων μετὰ τὴν μάχην ἐγένετο ἢ πρόσϑεν ἐν τῇ Ἑλλάδι. ἐμοὶ 
» Χ 7, , ’ . ᾿ Α . -» , 

μὲν δὴ μέχρι τουτου γραφέσϑω᾽" τὰ δὲ μετὰ ταῦτα ἴσως ἄλλῳ 

μελήσει. 

διέπεσον -- 56 ΚΕΗγίοη. ἀυγο σαρθη [ΓΠογ, Πυγοῃ θη 814 80} 
416 Τὐπίθη ἀθν ἰθίηαβθ, αἷ6 516 ἀυγοι- 
Ὀγοομθη, Παίίθῃ, φυγίιοκ. 

20. ἀντιτεταγμένων -- 415. ὁὉ 
ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων νου ρΊηρΡ 6. 

ἔπρίηδσδεν ὥστε -- 5... 2 ὙἹ, 
ὅ, 4. 
᾿27. χώρᾳ κτξ, --- ὉΪε ᾿)αἰΐνε ρ6- 

ὨδΥθη 815 ΟΥδἀ 6ϑεἸΠΙΠΊ 6; Ζι ([6ΠῚ 

Οοπιράᾶγαιῖν πλέον: 516 Ἰιδίίθῃ συ 6Γ 
ἘΠῚ οἷη [,8η8 πι. 5. νγν. οἴηθη ΝοΥίΠ 61] 

ἀοΥ ΟΠ ΔΟἢν Θ᾽ ΒΟ] 556 πὴ ΕὙΙΘάθη 
ΒΠΘΌ θη α16 ἀδιηδιρθη Ζαβίᾶπαθ, 0Ὁ- 
Θ᾽ εἴθ. α16 Γιαἰκθαδηηοηΐοῦ ρθσοη ἄδη 
γε αϑί νοὴ Μοεβϑθηΐθη ργοίθβίθγίθῃ. 
Πίοάον. ΧΥ͂, 89. 
γραφέσϑω --- 8Β0ηϑί ἰπῚ Ρεγίθοι 

16 46 τθ 64. 10, 17. μέχρι τούτων 
ἡμῖν, γεγράφϑω. 12, 14. καὶ ταῦτα 

-- γεγράφϑω ἡμῖν. 



ΝΑΜΕΝ -ΕΒΖΕΙΟΗΝΙΘΚΝ. 

Ἄἄροσος ψόνροΡς. Βοὶ Τα ρϑᾶΚοβ 1], 
29. 

ΡΝ τὴ διαάς δα ἀθὺ ἀβ᾽ αι Βο θη 
Κῦβρίς Ἃ685 Ηδ]οϑροηί 1, 1, ὅ; 2, 
θ. ΠῚ κυ Θ ΟΝ πε 8; 
ὁ θῶ: νν,1, ὁ; 25, Πὲγ [ἀπάρε- 
“ἰνκ ᾿ἀβυδηνή ΙΝ, 8, 85; ἀἴ6 ΕἸη- 
ΟΠ ΠΟΥ ᾿Αβυδηνοί Ι, ΠΡΟ ΒΗ 
Ι, 27. ἀοἰαθονυρννοῦκα ἴῃ ̓ ᾷον Νἅμ6 
ΙΥ, ΒΞ: 

᾿Αγαϑῖνος Νδιιδυοῖ ἀοὺ ΚοΥϊπίΠΟΥ ΤΥ, 
8; 10: 

᾿Αγαμέμνων --- Ορίον ἀθββϑίθβθη ἴῃ 
ἈΠ 5. 111. 2.5.8. ΝῊ 1.85. 

᾿Δγγενίδας Ἰ' Ρβονοθ ἴπι ϑραγία 420 
᾿ ὉΠΗῚ 1, 9» 105 

᾿Αγησανδρίδας ΕΘΙά μουν ἀν [μα Κο- 
ἀδηιοηΐοῦ, θθβίθρὶ αἴθ Αἰ ἤθηθν θ6ὶ 
Ἐχοιυα, ΕἴπΙς 5. 8. 17.1.1. Ἀπῆν.; 
τϊὺ οἰπον ΕἸοίίς μοὶ ΤηαΚίθη Ι, 8, 17. 

᾿Αγησίλαος ϑραγιδηθν, ΘΌΒη 465 
Ατομιάδιηοβ Κ΄, 85, 19, Βυυάον 685 
Κοηϊρθ. ΑΘ]Ὶ5 ν 3: ΤΊ ΠΥ ΠΆ} ἋΤ16 
Κοὐπὶρδυ γα 8, 4; βοῖη νυ δ! 185 
σαῦὶ ΓΙ ΥΒδΠαΓῸ5 4, 7 ἢ; συπηὶ Κῦ- 
ηἷρ Αρϑβίρο!θ Ν, 8, 20, Ἐν ἔπνὶ 
ἄθῃ Κυϊθρ ἴῃ Αβίθη σϑρϑη αἷς Ροϑυ- 
86. (996---9094 ν. Ο;ν.) ΠΙ, 4, 2--- 

29: 1ν, 1,1 .--- 41: 
6} παὸὴ Παυβο φυυ οἰ Κοῆγθη 2, 

2. δοίη Ζπρ' ἀανοῃ ΤἬγακίθη, ΤῊ 65- 
5816, ΠΆ0ἢ) Βοροίϊθη 8, 1---θ; |16- 
[οὶ ἀἴο ΘΟ ΙΔ μι: θοΪ Κονγοποῖα (9904 
ν. Ο}ν,} 3, 18---21; Κοῆτί ἤδοῇ ἢδιιϑθ 
φαγίιοῖς, 4. 1. ΒοΙάσιρ σορθη ἀἷθ ΑΥ- 
οἶνον (398 ν. (»».) 4, 19; σαρθῃ 
Κουῖηι (892 ν. Οἶιν.) 21} ι---ἰ8; 
θόρθη «ΑΚαυπδηΐθ (391 ν. 6]"ν. ) 

, ὅ-,14. Εν χυυϊηρὶ ἀἷθ ΤΠΘΌΔΠΘΥ 
απ ΑΥὐρίνου σὰῦ ΑΠΠΑΠη6. 465 δηῃ- 

ΘΡ ἅΠ ἄρφη Βο- : 

(ΑἸ ΚΙ αἰ βοη θη Εὐϊοάθηβ (987 ν. Οἢν.) 
νι 1, 832---ὃ4:; 580}|ᾶρι ἄθη ΟΡον- 
"6 6} ρσοσθη αἴθ Μαμπιϊηθοῦ ὰ8 (986 
ν. Ομν.) 2, 8, ει άζαρ ρσθρθη ΡὨΠ 5 
(981---3979 ν. Ον.) 8, 18---δὸ, Ἐν 
νυ οἰροτί βίο ρορϑὴ ὙΠΘΌΘη Ζὰ ΖΘ Π6 ἢ. 
(378 ν. Ο"ν.) 4, 18, ἀδϑγηϊσηιαί 16- 
ἄοοῖ βρᾶϊου ἀἴθβ Οοιητηδπᾶο 4, 3 
--41, 6Όθη80 πὶ [οἱβι πάθη Δα} γα 4, 
47---δὅ, Εν δυκγδηκίὶ 4, 88: νρ]. 
ΥΙ, 4, 7. ϑεὶη Βϑηῃθῆτμηθηῃ ρβϑρϑῃ 
ἴθ Τῆθθδηθν δα ἀθπὶ Εὐϊθἀθηβοοη- 
θτθ5θ86 571 ν. Οπν. ΟἹ, 8, 19. Ἐν 
νουβα οὶ 815 ἀθβαπαίον ἄθη θά ου- 
δυΐραι νοὰ Μίδηιηθᾶ ζὶὶ Πἰπάθγη ὅ, 
4 ἢ, ; τἴεῆς σοσθὴ Μαηιηθδ χὰ ἔθ] 
(370 ν. Οἢν.) ὅ, 10---12., 18---21. 
ΕΥ ζίοῃί ἀθη) Ερδηλ πο ἀὰ5. δηίρο- 
σοη (862 ν. 6"ν.) ὙΠ, ὅ, 9 ἢ. 

᾿Αγησίπολις ϑομη ἀ65 ῥιιβδηΐδβ, 
Κοηΐϊρ νοὴ ὥὅραγία ἀπίθυ Νουπηά- 
504} 4685. Αὐϊβίοάθιηοβ [Υ̓, 2, 9. 
δοίη Εοϊάζιρ ρσοροη Αὐροβ (990 ν. 
σιν.) 7,2---ἶ; ρσορϑη Μαμηίϊποα (386 
ν. 6ν.}) Νν, 2,8--ὧῶῆ; ρορϑὴ ΟἸγ πηι} 
(381 ν. Ο"ιν.) ὃ, 8--18, Εν ογκγδηκί 
πα βεϊγθι ἴῃ Αρηγιῖξ ϑι ἂν, 

᾿Αγησίστρατος ἘΡ οΓοΒ ἴῃ ϑϑρανία 
420 ν᾿ Οὐ ν 

᾿,γις Κῦπϊο νοῦ βραγία, ἴῃ οκο θα 
Ι1,898 ΠΡ}. 7 ΠΣ ὙΒΗ͂ΒΒΑΙ 
Πεκοίοῖα (404 ν. Ομν:) ὃ, 8. οη 
ἄθη ΕἸ θονρη ἃ οἰποηὶ Ορίθν ἴθ ΟἸγηη- 
Ρὶὰ νου] που χίθηξ ΘΓ σΘρ6ι) βὶθ 
σζὰ δ᾽! ἀθ ΠῚ, 2, 22---ῶὃ90 (4θὶ---400 
ν. Ον.)}, νὶγὰ ἴῃ θορμὶ υληκ, 
511 ἰὴ ϑρανία (809 ν. Οἢν.) 8, Ἔ 

“Ἄγνων ΑἸΒΠΘμον 1, 8, 90, 
ἀὐδστοοῦ Βοϊπαπιδ ἀθν Αὐίοπιΐβ ἵν, 

ἘΠ 



Ναιηθη-  οΥΖοι ΟΠ 58. 

᾿Αγύρριος ΑἸΠθπον ἸΝ, 8, 91, 
᾿Αδέας ΒΙκγοῦῖον ὟΙ!, Ἰ, 45. 
᾿Αδείμαντος Αἰμοποῦ, ΘΟ 468 

ΤῸ ΚΟΙΟρΡἢΪ 4651, 4, 21. Βίγαίθρθ 7, 
δ ὙΠ ΘΟ. 9, 

᾿Αϑηνᾶ 1,1, 4: 4, 12:11, 4, 89; 
ΠῚ 27, 29. “ἄλξα ΝῚ, Ὁ, 51. Τοηι- 
Ῥ6]Ὶ ἀθυββίρθῃ ἰπ Ῥῇοκδοᾶ 1, 8, 4; 
ἴῃ Αἰμθη 1, 6, 1, 

᾿Αϑηνάδας Βικγοηΐον ΠΙ, 1, 18. 
᾿Αϑήναι 1.1, 88; 2, 1υ. 5. εἰν εἶ, 

ἘΊΊΟς «ΥἹ, 2, 9. Ὄανοπ ἀϊ6 δᾶνοι. 
ἘΟΥπιθα ᾿ἀϑήνηϑεν ἵν, 8,..234.., 

Ἐ ΌΘΦΟΥΙ, (ὅ,. 98: ὙΙ, 8, 4. ̓ 4ϑή- 
νησι ΤΠ, 1 1: χ. 1... 8ῦ,».,4...22. 
᾿ϑήναξε γ, ΤῈ 28; 4, 2; Ὑ]], 1, 
1:19.;. 8 

᾿Αϑηναῖοι ἀἰδ Βύγρον νοὴ ΑἰΠοη ΤΙ, 
2, 1. ον δἤγθη ἀθυβθ θη σΘσ ἢ ἀϊὸ 
ΘΙ ΠΘννη., γγ μη θεὶ ἀθὴ Ατρίηαυ- 
56) σοϊχηρει 1, 7, 1---86. δ΄᾽Ά6 ννοὺ- 
ἄθη μοὶ Αἱροβροίδῃμοϊ β θβοῃ! ρθη 
Π,1, 21-- -29;: νοῦ ἄἀθῃ ϑ'ρδυγίϑῃθγη 
θεἸαρογί 2, 85---ῶϑ: ἀπίου ἀογ Ποεν- 
ΒοΠαῖν ἀοΥ Ὀγοϊβθϑίς 8, 2, 11--οῦ; 
4, 1---24: ἴῃγτθ Νογίαββαηρ ἀυγοῖ 
ΤὨΥΑΒΥθα]05 φΡΊθον ΠΟΥρ βίο! 4, 
24-.- 48, 816 ποίπηθη ἃη Κυϊθρβζίι- 
σθη ἀδθν ϑϑρανίδπον ΤῊΘΙ} ΠΠ1,1, 4 
ι. 2, 26: φίθῃθη 305 ν. (ἢν. ἄβη 
ΤἼΘΔΠΘη Ζὰ ΗΠ ὅ, 16 Ε.; π6}- 
τη6 η 8} κου ἢ  ]βοηθη Κυίθρα ΤῊΘΙ]} 
1 ..2..17.;.8; Ὁ: 4.1: ἴῃν Αη 61} 
8πΔ ϑϑακυίθρο 8, 20: 26---99; Ὀθὶπη 
δῃ 4} ΚΙ ἀἸβοθη Ενίθάθη Κ. 1, 91 ἃ. 
95. 8516 βοῇ]! βϑθη βίο 378 ν. (ἢν. " 

ἄδηῃ ΤΠΘθαπθρη δὴ Υ, 4, 84: ονὔη- 
ἄφη οἷπθ ἤθιιθ Βα πα Θϑ θ᾽ ΘΠ Οββθμβο ΠΕ 
δυθηά. Αηϊη.; 50}|165560 πλϊΐύ ἅδη 

ϑρδγίδηθυῃ Εὐίθάθη (379 ν. Ο"ν.) 
ΝΠ}: Ἰζσῖδο ΠΕ]. Κρυϊςνηθ, ὦ, ᾽τ- 
30: ἴἢγρ ΤΊ ΘΙ] Δ ἢ) 6. ἀἢ ἀ6πὶ ΕἸ16-- 
ἀθηβοοηργοδϑ (3971 ν. (ἢν) ὃ, 1---20. 
6. {ὐθηηθη ἃἀ16. βρδυίδη!βοῃθ Βιμ- 
ἀοβοοποββθηβοῃαῖι ὅ, 1 .-- 9; 216] 16 ῃ 
(869 ν. Οπν.) ἀθῃὴ ϑρανγίδηθυπ Ζὶ 
ΗΠ ὅ, 835-- 40; πηίουδηάο !] η Η}Ϊὶ 
ρανία πὶ οἷη Βάπα 85 ΝΠ], 1,1 
-14: 50 }}16 5560 τηϊΐ θη ΔΥκϑα!  Γὴ 
οἷη Βίηαπηϊ55 4, 2 ἔν; βιό θη. 510} 
Κουῖηιηβ σὰ Βοπιδομιίρσοι 4, 4--; 
ΒΟ! οκθη ἄθη ἀυκϑαΐϊογη οιιονοὶ ὃ, 
δ ἔδυ 59:1 

Αἰγαέ ϑιαᾶὶ ἴῃ Α6ο115 1Ψ, 8, ὅ. 
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Αἴγινα Τ56] ἴπὶ βαγοηϊβομθη ΜΡ. 11, 
2,9: , 1,1 δὴε' 458}, Γ᾽ 2,1. 
6 Εἰππσομπον Αἰγινῆται νου ἄθῃ 
ΑἸ ΠΘΡη νογίσίθθθη 1. 2, 8 Λππ,. 
γΟΠῚ ΤΥϑδΠαγο5. φανΔοκρ βάμτι 2, 9. 
Δἰγιναῖος τριώβολος ΨΌ, Ὁ.Σ 

Ἀἰϊἰγόσϑενα ϑιαᾶι ἴῃ Μορδυῖβ Υ, 4, 
18: ὙΙΞἊ: 20. 

Αἰγὸς ποταμοί διδαι δὰ ἄθηι {Π γα ]τ, 
ΟΠ Θυβοηηθ5 11,1, 21]. 

Αἰγυπτία Λάρισα ϑιαᾶιί 'ἱπ Α60115 
ΤΠ. 7} 

Αἰνέας ϑϑιγνηρ δ] ον. 
Αὐκαάΐον ΥἼΙ, ὃ, 1. 

Αἰνησίας Ἐρϊιοτοβ ἴῃ ϑ'ρανία 481] ν. 
σιν. ἢ, 8, 9. 

Αἰνιᾶνες ΝΟΙΚΟΥβο δ ἴπὶ 5 ΠΟ ἤ θη 
ΤΙ δββϑα!ίθη 1Π, ὅ, ὁ: ΙΝ, 8, 16. 

Αἰξωνεῖς ΒΟ ΟΝ ΠΟΥ 465 αἰιδοπ θη ἢ 6- 
π105 Αἰξωνή 11, 4, 26. 

αἰολές ΤιΔη 4 5οΠ δῦ, δὴ ἀοὺ ΝΥ δδικῦβιθ 
νοη ΚΙοϊπαβίθη 1Π,1, 10. 17; 2, 
1. 138. ῖΘ Βονοππον Αἐολεῖς 
ΠῚ, 4, 11: Ιν,8, 17. 4ἰολίδες πό- 
δες 1Π|. 1. 10: Ὗ, 8;.99. 

Αἰσχίνης εἶπον ἀν Ὀιοιββὶρ 'ῃ ΑἸ δὴ 
Π,. 3... 325 8..13. 

Αἰτωλέα Τιαπάβοπδῖν πη ΜΙ οΙρνῖδ- 
ΘΠ6η]. ΤΥ, 0, 1. Ὀῖ6 Εἴην. “ἐτω- 
λοέ ἸΝ, 6, 14. 

᾿Αχαδήμεια ἡγέττον θεῖ Αἰπρη 
Π. 2 ΒΘ. ΥΙ, ὃ, ,.49: 

ἌἌχανθος λας ΗὟ; ΟΠμαΙ κί 1 κὸ Ν, 2, 
11... 8... 0. 916 Εἴη. ᾿Ακάνϑιοι 
δέ [2 ὮΣ 26): 

Ακαρνανία ΤΠ ἀ5οΠδῖν ἴπ ΜΙ 6] ρτῖο- 

ἘΘΙΔΠΘΥΥ ἄθυ 

ΘΠ 6]. ΝΊ, 2, 87. Ὀῖο Εἴην. ᾿Ακαρ- 

νᾶνες ΙΝ, Ὡ, 17: ΟΕ; 
ὙΠ 29: 

᾿Ακράγας 510 Π|50Π6 Βίδαί, νοῇ ἤθη 
Κανιπαρθνη ογοροῦὶ 1, ὅ, 21]: 1], 
2, 24. 

᾿Αχρίσιος ΒΙΚγοηΐον ΝΠ, 1, 48. 
᾿Αχροκόρινϑος Βινρ νου ΚοΥΐΠιΝ 

Ιν, 4, 4. 
᾿Αχρώρειοι δίδαι ἴῃ Τυῖρηνγ! θη 1Π|, 

2, 80. ῖ΄6 ΕἸ οΠη6Ρ Ποίββθη 6θ 6: 
9. ΜῈ 5: 

᾿Αλαί αἰ! ]5 06 ν Πολὺ 5 απ: 4, 84. 
᾿Αλέα Βοϊπαπιο ἀδν ΑἸμθ8 δα ΣΥ͂Σ 
᾿Αλέξανδρος Τὰρο5 ἴῃ ΤΉ ΘΒΒΔΙΙ δα ΥΙ, 
4 35 ΓΙ 5... » 

᾿Αλεξίας ΑὐοΒοαὶ ἱπ Αἰμθη Δ0ῦ ν. (ἢν. 
ΠΡ 510: 
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᾿Αλεξιππέδας Ἐρ]ιοτοβ ἴῃ ϑρανία 411 
νυν, ν. 11.ν8,}10. 

Αλέφῳτφα διδάν τῃ Βοροιίθη ΠῚ χἸῦ, 
171: 25, Ὁϊο Εἰυν. ᾿Αλιάρτιοι 

ἣΣ Ὁ. 18... 
᾿Αλιεξῖς ϑιδάι ἴῃ Αὐρο 18 ΥἹ, 2, 8; 

αἴθ Εἴηνν. θθῦθηῃβϑο ᾿Υ, 2, 16; ΨΠΝ 
ΒΩ 

᾿Αλίπεδον Ἐλνθπθ ἴῃ ἄθν Νά ἀθ5 
Ρείγαθθιιβ 11, 4, 80, 

᾿Αλέσαρνα Θίδαι 18. ΠΥΘΆΒΟΙΠ,.. 1... 
᾿Αλχέτας ϑρδγίαπου Υ, 4, 86. --- 

Ηδυνβομον ἴῃ Ἐρίτιις γί, 1; κ 2.40. 
᾿Αλχιβιάδης Διμοπον Ὶ, 1, 5 Τ᾽ Ζ1ΠῚ 

διγαίθρϑθη θυνάμ! 4,10: ἐδενα "8 0} 
ΑἸΠθὴ. σανῖεκ 4, 11. 2)5΄ νου ἄδδι 
ἀὰ85 ἢδθυ ὑπ βρῆς ΠΆ0) 56᾽ Π61Ὶ 
ΟΠ ]Ο585. δι ἄδθη ΟΠΘΥΒΟ 65 ὅ, 17: 
γναΓηΐ αἰ ΑΠθπον 6] Αἱροβροία- 
Ιη0] 11, 1, 25. ΨρΊ. ποῦ 1, ὃ, 2. 
- Εἴη ρ᾽] οἰ Π Πη ον Ὑ οί ὺ ἀ6556|- 
ὈΌΠ ὡς, 19. 

᾿Αλκιμένης Κουϊπη]Πον ΤΥ, 4, 7. 
ἼΔλτις ΠεΙΠρον Βοζίνκ ἴῃ Οἰ γπιρία ΜΠ; 

4, 29. 
᾿Αλυξία διδαί ἴῃ ΑΚανηδηΐθη Υ, 4, 

θ0 [. 
᾿Αλύπητος δρυμοῦ , 4, 92. 
Πρ ει τονε ΕἼ π55. ἴῃ 115 ΠῚ, 2.»»89)5 

Ὁ, ΘΕΡΣΎΠΕ 4,829 
ον  ῸΣ δίααι τη ἸἼ γ᾽ ΠΩ ΚΊ, 

19; 
᾿Αμβρακία Θίαάί ἴῃ ΑΚανηδηΐθη ΥἹ, 

2, 8. δμβρακιωτίδες νῆες ΓΝ, 4, 
66 ἢ. 

᾿Αμύκλαι Ἰακοηΐβοῖο εἶλδι πη νγ οὶ 
ϑρανία ὟἹ, ὅ, 80: ΝΠ, 2, ὁ, δῖ 
Εἴηνν. ᾿Αμυκλαῖοι ΙΝ, τ 11 οὐοΥ 
᾿Αμυκλαιεῖς ἔν, ὅς 11 ἢ 

᾿Αμύντας Κοαπὶρ νοι! Μαϊκοάοπίθη Ἐβ 
2, 12. 38; Η, 9 

᾿Αμφεῖον Ηδη ΠΟ Πα η} (65 
ἴη ΤΏΘΡΘη ΝΥ, Ἅ, ὃ. 

ἀμφίθΆηι δίδάι. ἴῃ Τυῖρἢ Ποῖ ΠῚ, 
2, 80; διιο ἀΐθ' ΐην. ΠΙ, 2, 2δ: 
ΙΝ 2. 10: 

᾿Αμφίέπολις ουἱοομίβομο Κοϊοπῖθ ἰὴ 
Μαϊκοαοπίθη ΙΥ, ὃ, 1. 

ἌΡΕΕΌΟΝ οἰ πϑὺ ἀδν Ὀυοββὶρ 'ῃ ΑἸπθὴ 
θῳ, ὃ; 

Ἂ βιος ϑρδυίδηου ΙΥ̓, 8, 92, δυ- 
ποδί ἰὴ ΑΡγάοβ 99-- 80. 

Ἂν αξικράτης ΒγΖδηίον 1, 8, 18. 
᾿Αναξίλαος γδηιῖον ], 3, ΝῊ 
᾿Ανδροχλείδας Ὑπεθάπον 1, ὅ, 1; 

ΑἸ ρ ἴο 

Ναιηθη- Υ ΘυΖοι ἢ Ἶ55. 

4: ΠΕΟΗΙ οὶ 
81; Ἶ 

᾿Ανδρόμαχος ΗΙρράγοη ἀθὺ Εἰδον 
ὙΠ, 4, 19. 

"Ἀνδρος οἴπθ ἀθὺ Ογοϊαάθῃ ἐξ 21; 
ὥ δεν ον: ᾿Ανδρία χώρα 
Τ᾿ 2, 92. ἦτ Εἴη. Ἂν ὅδριοε 1, 4, 

Πδο.. Αἰηδη. Υὶ ᾧ..ἅ, 

Ἂ 1,1, 82. ἀνδρία ναῦς ΠῚ 
δ} 

νότος Καγιπαρον, ϑ0Π}η ἀθ5. 6΄5- 
κοῦ 1.57: 

᾿Ανταλκίδας ϑραγίαμον [Υ, 8, 12; 
ππηίθυ μη 611 τηϊὶ γηδαξόε. 8, Ἅνῶι 
160: ᾿Ναύαυο ὙΎΟΥΝ ἃ, 82, 
ον ἤδοὴ ἴῃ θθηδηπίο ἔνθα Υ, 1, 
91: νρῖς 25;:90. 

"Αντανόρος ϑιδάι ἴῃ ΤΥοᾶβ. δι [ἀἃ 
Ι,1,.28, 8, ΠΣ πο 5. 
85. Ὀῖο. Εἴην. ᾿Αντάνδριοι ἥ- 
1 ,..,230: 

᾿Αρεθνενηὁ Ατομοηὶ ἴῃ Αἰμθη 407 ν. 
Ὁ ΘΕῚΣ 

᾿Αντίοχος ΑἰΠπθηθῦ, Βδιθαθυιηδηη 65 
ΑἸΚΙΡΙ 465. 1, ὅ, εἰ; γο πὶ Τγβδηάγοὸ5 
θεῖ Ερῃθβοβ ᾿ξοβοιαροα ὅ, 12 ἢ, - 
Εἴη Αὐκδαϊον ὟΙ], 1, 89; 88. 

᾿Αντισϑένης Θρδρίαπον ΠΙ, 2,6, 
᾿Αντιφῶν Αἰπθμον ΠῚ, 8, 40 Αὐνηὶ. 
Ἄνυτος ΔΊΠΘποΥ ΠΠ, δι 42; 44. 
᾿Απατούρια Ἐδβὶ ΓΝ ΑἸΠδπον 57, 

8 ΔΏΠ]. 
᾿Απολλοφάνης ΚυΖικοποῦ ΤΥ, 1,39. 
᾿Απόλλων 1Π, ὅ, ὅ. ΗσΠριμἄπιον 
ἀ6556] 6 ΥἹ], 4, "; ὅ, 27: ἴῃ Περὶ 
ΤΡ ΊΒΕΩΣ ΟνΆΚΟΙ 8; 8ὲ 

᾿Απολλωνία ϑιαᾶι ἴῃ Μακοάοηΐθη Ν, 
2,11.,5,1 ΘΠ πεν: ᾿4πολ.- 
λωνιᾶται ψῇ ὺ 18: 

ἤλρακος ϑρανίαιουῦ, Νυδνο 11], 1, 
7; ΕΡΒοτοα δῦθν. ΠΡ ΟῚ 
8). ἄθῃ Πουκν Πἀἃ5 σοβομίοκι ΤΠ] 
8; α'5 ἀδβαπάίου ἴῃ Αἰπ θη ΚΙ, ὃ, Ἷ 

᾿Αργεῖος ΕἸοου ΨΙἼΙ,1, 88 κάπον 4, 
ΤΌ, Ὶ: 

᾿Αργινούσαι Ἰυδοῖη φυνῖβο μοι ΓΘ 505 
αηἀ ἀδὴι Εἰ ϑιϊαμάθ 1, ὁ, 27; ΒΟ] Δ ἢ 
νοὶ ἀθηβϑίθ θη 28---84, 

Δρογος 11], ὅ, 1. 1Υ,.4,0ς 7,,2.7 ΝΊ], 
Ι, 41; 4858 Ἰναμὰ ᾿Δργεία ἸΥ, ὔ τ: 
ἃϊς Εἰπνν. ᾿Αργεῖοι 1, 8,18; 
7; ναῦθη ἱπηπη6 0 ἄθὴ πρρὰς 
Γι μα ον ΠΠ, ὃ, 11: ΤἼ ΘΙ ἢ 6. ἀθὺ- 
5610 6 η. ἃ Κουϊ ΠἸβοῆ θη Κυῖθρο ΤΝ΄, 
2, 17:8, 16 ἔν Α,.,1..7,.3 1, οι δθθε 
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εἰρίθη δῖ. Κουΐηιῃ5 4, 2 Β",, 8,84; 
μη 556 η 65 διΐσρθυθη Ψ, 1, 84; τηἱΐ 
ἄθῃ Αὐκδαΐίθγη νου παοι ΥἹ, ὅ, 16; 
28; ΨΙΙ, 1, 26; 28; 2,1, ἢ, 

᾿Αρεσίας εἷἴπον ἄδν Ὀτοϊβδιρ ἢ ἴῃ ΑἸΠ6ὴ 
11). (ὦ. 

᾿Δρίαῖος ῬΘΥΒΘΥ Ιν, ΤΩΣ: 
᾿Αριοβαρζξάνης Ῥὀγβίβομου ϑαίγαΡ ἴῃ 

ἘΠΠΕΙΠΑΒΊΘΗ 1, 4. 7:-Υ, 1, 28; ΥἹἿΙ, 
ἐδ χα: 

᾿Αρίσταρχος ΑἸΠθηρν 1, 7, 28: Ζι 
ἄθη Ὑιθυμαηαουί σομότοια Ἧ, 8, 460. 

᾿Αριστογένη: Αἰποπογ, Βιγαίθρο ᾿ 
Ὁ, ἀν 6, 80; 7, 1. --- ΘΎΡΑΙΚΙΒΟΥ Τ᾽, 
"ὩΣ 

᾿Αφριστόδημος ϑρυίδηου, ψουηᾶ 
465 Αρϑβίρ0}}5 ΙΝ, 2, 9. 

᾿Αριστοκλῆς ΑἸΠΘΠΘΡ ὟΙ, τ ὩΣ 
᾿Αριστοχράτης Αἰθθπον 1, 51: 

Βιγαίθρο ὅ, 16; 6, 29: ἀπροκίαρι, 

᾿Αριστόλοχος ΘρΑυίδηθν Ψ, 4, 22. 
᾿Αριστοτέλης ΑΙἰποπον Π, 2... 8: 21 

ἀδῃ Ὑ᾽ουπαπάονὶ σοῃδτοπα 8, 46; τὰ 
ἄδθη Ὀγεϊβδίς ρϑῃδιθηᾶ Π, ὃΝ 2 
α. 18. 

᾿Αριστοφῶν ΑἸΠΘΠΟΥ ΓΙ, 8, 2. 
᾿Αρίστων Βυδηίοε 1, 8, 18. 
᾿Αρκαδέα ΤιΔυἀβομαῦι ΕΝ ῬΘΙΟΡΟΠΠ65 
ΤΣ ΘΕ ΎΥΙ; δ: 19. ..4; 8ὅ ὦ. 
40. Ρίδ Ἐϊην,. ᾿Αρκάδες ΠΠῚ,52; 
ΟΣ 25 ὙὟ,.4ν 16: ν,.Ὁ,. 40; 
Ἰϑδος εὐπθα ΕΣ ὟΙ, δ, 1:15... 
ψογ ΠΙρθ 510 τὴἱέ ἀθὴ ΤἬΉΘΡ ΔΉ θη 
ὃ, 29. ΝΠ, 1, 18; Βοἰμ ρθη ἀϊ6 
ΕἸΘον ΝΠ, 4, 18--- 32; 5οῃ 1 β 56 ῃ 
τϊΐ ἀθηβθῖθθη Εὐίθάθη 4, 85; Τ1η- 
οἰ προς ὉΠ οΓ οἴπημ ᾷθι 4, 388. 
Πὲὺῦ Βιμᾷ μεῖδϑίὶ. τὸ ᾿Αρκαδικόν 
ΜΗ ὅν 1:29 Φ ὙΠ], 4, 83. - 49- 
καδικαὶ πόλεις ὙΠ 4, 98, 

᾿Αρνάπης ῬΟΥΒΟΥ [; 3, 12. 
᾿Αρταξέρξης Κδηΐς; ἄδον Ῥϑύβου ΡΨ, 

ἡ": 
Ἄλφτεμις ΜΙΝ ὑ. 9... ὙΠ,» ;..,94. 

᾿“Ζγροτέρα ΙΝ, τὺ; ᾿Δστυρηνή ΙΝ, 
1,41; νοῃ χεύκοφους {ΠῚ ἢν 18: 
2). Ἔφεσος 1, ὁ; Ἢ’ ᾿ᾷ; 18; 
“Μουνυχία [1 4, ἘΝ 

᾿Αρχέδημος ΑἸΠοπΘΕ Ι, ὌΡΟΣ 
᾿Δρχέστρατος ΑἰΠθΠοῚ τ χ....15. 

διγαίορθ 1, δ, 16. 
᾿Αρχέας ῬοΪδππδγο ἴη. ΤΏΡ α Υ,, 4, 

5: 1603. ὙΠ}, 8,.1. 
᾿Αρχίδαμος βράγίδπου, 1) γαίθν 465 

1δὅ 

Αρδβίίδοϑ Ν, 8, 18, 2) δον 465 
Αροβίδοβ Ν, 4, 28 ΗΠ, σίθμί ρϑαθη 
α1ῖΘ ΤῊΘΡᾶπον (871 ν. Οἢν.) ΥἹ, 4, 
18; 26; ὕ, 1; ρορϑῃ αἷθ Αὐκαάίον 
(867 ν. Ὅμν. ) ὙΠ, 1, 28: θη ΕἸθθυη 
24 δ] (804 ν, Οἰν".) 4, 20---24. 

-υνου ποσί ϑραῦία ρθρθὴ Ἐρδτηϊ- 
ΠΟΠ 885 (802 ν. Ο]ιν.) ὅ, 12 ἢ "- 
Εΐη ΕἸΘοΡ 465 Ναπιθηβ ΥὙ1|, 1, 88 
τι. 88. 

᾿Αρχύτας Ἑρ]ιοτοβ ἅον ϑραγίδηθν 404 
γ. ΟἸκν. 1|ν.1.,. 109. ὃ,.10. 

᾿Ασέα ἘἸΘοἴκοη ᾿πὶ 5 Δ  ο]νοι Αὐϊκδάϊθῃ 
ΥΙ, ὅ, 11:15. Ὁῖο Εἴην. ᾿᾿σεᾶται 
ΝΠ,28, δ. 

᾿Δσία᾽ μαπρίϑἄομ!οἢ ΚΙοϊπαβίθη 11, 1, 
ΒΎΜΙ καρ υΝ  Α ΎΩΝ, 41; 
ΝΗ, 1, 84 απᾶ ὄξιον. 

᾿Ασίνη διαάν ἰὴ Γιαϊκοἀἄιηοη ΝΠ, 1, 
55. Ὠϊδ Εἰην. ᾿4σιναῖοι Θθδπᾶ. 

ΛΔσπενδος ϑιαάὶ ἴῃ ΡΔΙΙΡΗΣ θη ΓΝ, 
8, 80, δῖο Εἴην. ᾿Ασπένδιοι 
δράπά. 

᾿Αστύοχος Βρδυίδῃον 1, 1, 81. 
᾿Αστυρηνὴ Ἴάρτεμις, πδοἢ ον τὰγ- 

βίβομθη δίααι Ἄστυρα ροηπδηπί ἹΥ͂, 
Ι, 41. 

᾿ἀταρνεύς ϑυδάϊί ἴῃ 4.60115 ΠΙ, 2,11. 
᾿Αττική ΤιΔπαβοῃδῇ, ἴῃ ΜΙ  ουϊθοῖδη. 

ἸΔ ΟΣ ΣΝ ἡ, ὠνὰς 
ΥἹΙ, 2, 14. ᾿Αττικὴ δραχμή 1, ὅ, 4. 
Ἀττικαὶ γήῆες Ν, ἴ, 

Αὐλές βοθοίϊΒοθ, ἐλ ΠῚ ΕΣ ΡΟΒ 
ΠῚ, 4, ὃ; ὅ, ὅ; ΥΠ,1, 84. 

Αὐλών ϑιαᾶι ἀυῦ ἄον Θτἄησθ νοῃ 
Μαββθηΐθη. ὑπα 1]1}5 ΠΠ, 2, 20: 8, 
8. 16 Εἴην. Αὐλωνῖται ΠΠ, 3 9: 

Αὐτοβοισάκης ῬΘυβο ἢ], 1, 8. 
Αὐτοκλῆς Δίποπεν, 501} 468 ϑίτοηι- 

ΒΙΟΠΪ 65 ΝΙ, 8, 2, ἤθαθ ἀ6556] 6} 
ἴῃ. ϑραγία ᾿ Ἷ δ 

᾿Δφροδίσια Ἐοδὶ ἀον ΑρΠτοάίίο Ν, 
4. 4: 5. ἃ. Αηχῃ, ᾿ἀφροδίσιον 
Τοπιροὶ ἄογ Αρῃγοα, πῃ Μοράγὰ Ν, 
4, 8. 

ἔἼλφυτις Βίδαι αὐ ΡΆΠ}6η6 Δ, 8, 19. 
᾿Αχαΐα Τιδηάβομαῦ, 465 ΡΕΙΟροηπ 68 
ΠΣ 3 εν ΓΕ 9. 108 νΙ,2, ὃ; 
ΥῊΣ 1. 41: 916 ΕΝ ᾿Αχαιοΐ 
1Π, 2, 26; ἱπὶ Βεοβὶίζ νοὴ Καίγάοῃ 
ἸΥ, β, 1: ἐἄπνθη Κυΐθρ ρθρθῃ αἷθ 
ΑἸΚαυπδηθη 0, 8 --- 7. 1; διῇ ϑοίίθη 
ἀογ ρανίδπου (371 ν, Ομν) ΥἹ, 4 
18: 50}]1655060 5810) ἐθὴ Τ7Τ1Π6Ρ8- 
ΠΘΙ δὴ (366 ν. Ον.) ΥἹ], 1, 41 ἢ, ; 
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ποι θη ἄθη ΕἸθονη ρορθη ἀἶο Αὐκὰ- 
ἀἴου ὙἹΙ|, 4, 17 υ.. 28, --- Αχαιοί 
ἴῃ ΡΙΝΗΙοιὶα Ι, 2, 18. Ζν ο Πα ῦι 
γγοῖοῆθ. νοὴ Βεϊἄδη ὙΠ ΚΟγ ΒΟ ίθη 
ΙΝ, 2, 18. --- ᾿Ζχαϊκὰ ὄρη τῆς 
Φϑίας ΠῚ Ἢ. 

᾿Αχίλλειον ᾿διάᾶι ἴῃ ΚΙοϊηαβίθη, συ δῃγ- 
ΒΟ ΠΘΊ ΏΠ16 ἢ πᾶ ἢ 6. Ὀοὶ Ρυΐθπο ΠΙ ΤΩΣ 
ΤΥ ΒΒ. ]- 

Βαγαῖος Ῥογδοῦ ΠῚ, 4, 18. 
Βενδίδειον Τουιροὶ ον ἴἥρτεμις 

Βένδις ἴτι Ῥοϊνδοοιιβ 11, 4 ἘΠῚ 

Βιϑυνὶς Θοφίκη ΤΑ πάβο μαι ἴτὰ ἠὅτα!. 
ΚΙοιϊπαβίθη Π|9 2, 2. Ὦϊθ Βρυγοῆπονῦ 
Βιϑυνοὶ Θρᾷκες 1,8, 2; 
2 Ἢ: 

Βοιωτέα [Δ 50 Πα! ἴῃ ΜΙ οΙρτὶο- 
ὨΠΡΠΙΠΙ 11.0.17.) ΔῈ, ν᾽ ΠῸ- 
84: ΥἹ, 4. 8. Ῥῖὸ " ΘΙΣΟΗΠΟΥ Βοιω- 
τοί !, εἰ 15 ΠῚ 0. ΠΡ ἀσ Ὡς: 
[ἼΠνΘ. ἅδη Κουί πι Πἰβομθη Κυίθο ΤΥ, 
17) Ὁ» 9 ΠΣ ΘΎ 
ΠΡ ῦ. ᾿φήξλθλλιςς πόλεις ἸΥ͂, 8, 
ΤΟΥ; 1» 90: 

ἩδΩΠ ΝΣ Ἰιακραδηπηοηῖον ΤΑΔΕ 
Βρασίδας Ἐρ]ιοτοβ ἴῃ Θραγία, 480 ν. 

ΟἸν. Π, 8, 10. 
Βυϊξάντιον διαί πὶ ΒΟΒΡΟΓΟΒ [, !, 

85 ἢν: 8, 10 ὅν 4,1; Π| 2.1 ΠΣ ῚΨ, 
8: ΦΥΠ: 81. Ῥὶς Εἴην. Ἐυζάν τιοὶ 
ΙΣΤ ΙΥ Ε . 

Ἡ 0, 

Γαιάοχος Βείπαπιο 65 Ῥοβοϊάοη ΥἹ, 
ὁ, 90. 

Γαλαξίδωρος ΤΠΘΡδΠοΥ 11, 5, 1. 
Γάμβρειον δίδαι ἴῃ Τοπίθη ΠΙ, Ὑἱ 0. 
Ταύρειον [ςοϑίον. ΡΙαὶσ Απάξος 
, ἊΣ, 

Γέλα 510 Π560 6. Βίααί, νὸρῃ ἤδη Και- 
{παρ ονη ΘΥΟ ον! 11, 8, ὃ, 

Τεραιστός Ψοτρόθ. δὴ αἀεν Β.4- 
ΒρΪ1Ζ6 νοι Επθοθὰ ἀρ το ἐλ 
Δ ΘΗ 

Τεράνωρ ῬοΪοπιγο ιν ἀοὺ ρανίδα πον 
ΨΙΠ 29. 

Τέργις δϑιαάί ἴῃ Ττοᾶβ ΠΙ, 1, 10: 5. 
ἃ, Αη!η., 10.8.21. 16 Εἴην. Γεο- 
γέϑιον ΜΙ. 1,22: 

Τλαύκων Αἰμοπον Π, 
Τνώσις ϑγγταϊκυβου 1, 1, 29. 

Τογγύλος Ἐτοινῖον ΠΠ᾿ δ 0 
Τοργέων Ὀτιάου ἀ65 γοηροῃ ΠΕ 

4. 19. 

Ν πιθη- Υ ϑυζΖϑί ἢ 55. 

Γοργῶώπαᾶας [Τιακοηδιηοηῖον Ν᾽, 1, 
ὅ---12. 

Γορδέειον ϑιαδάϊ ἴῃ ΡΠγυρίθῃ 1, 4,1. 
ΓΤραὸς στῆϑος Ηΐρο! Βεὶ βόδι 

Υ, 4, 50. 5. ἃ, ΑἸ: 
Γρύνειον δίαάι ἴῃ ΑΘ0}15 Π|, 1, 6. 
Γύϑειον Ἠαΐεη 4 ον δα κἄβίθ νοὴ 

ἘΑΚΟΙΉΙδη. 1,,4, ΤΊ ΓΎΓ ΟΣ 

ΤΓύλις ῬοΙΘΠΊΔΓΟΙ ἀοὺ ϑρατγίδηον ΙΥ͂, 
3,.21. ὃν; 28. 

Δαρδανεύς Εἰπν. ἄθν δίδάι Ζάρ- 
δανος ἴῃ Ττοῦβ ΠῚ, ἢ; 109... 0.65 
Ἐδηΐη. Ζαρδανίς ΘΡθεηά, 

Δαρεῖος Κδηϊρ ἀδθν Ῥευβθὺ 1, 2, 19: 
Π,1, 8; ἀαϊαν Ζαρειαῖος 11, 1, 8; 
Βι. δ Σ Αμτης 

Δασκυλεῖον Βοβίάθης 65 ὕΠανηδ- 
θα205 Π|,4.,.18 0 νὸν τὰ 

Δεῖγμα ΕἱΪαί ἴῃ Ρεϊγαθθιιβ ἡ, 1, 21. 
Δείνων Ῥοϊοιηδγο ἀοὺ ραγίδιθυ Υ, 

4, 95. .ΟὟΝΙ,Ας (Ὁ. 
Δεκέλεια ΕἸδοκοὴ ἴῃ Αἰἰκα, 

ἄθη ὥραγίδηθνη Ὀδβοίφί; Εἴη]. 8.1 
Ι, 1... 85 υ.ν ϑθχ ΑἸ Άτν ν 
2, ἢ: ΠΙ|, ὅ, ὃ; νοὴ ἀθῃβϑί θη νϑὺ- 
Ἰαββθῃ 11, 8, 

Δελφίνιον Οαβ6}} δα ἴο5 1, Ὁ, 10. 
5, ἃ, ΑΠτη. 

Δελφίων Ῥῃϊϊαβίου Κ᾿, 8, 20; 24. 
Δελφοέ ϑιαάι ἴῃ ΡῃοΚὶΒ ΠῚ, 8,1; 

Εν, δι 21... ΠΡ ΝΣ 1 18 
Εἴην. αἰ μι ἀπηΐρ᾽ Υ ἃ, ὅθι 

Δέρας Καβίϑι! ἴῃ Β᾽ Κγοηΐα ΨΙΙ, .32. 
Δέρδας Ἠδτυβοιον νη ΕἸϊ ποῖα, Υ, ῶ 

98:1}. ὃ. Ποδλϑο 9. Α 

Δερκυλίδας ϑρανίαπον, Ηδνπιοβὶ ἴῃ 
ΑΡγάοβ 407 ν. (ἢν. 1Π,1, 9; ἅπνὶ 
ἄθη Κυϊθρ ἴῃ ἜΠΟΝ 990 --- 807 ν. 
Οἢν. ΠῚ, 1, 8---28: 2, 1--20ὺ: 4. ὃ; 
Ὀνϊηρὶ ἄδπι ἡμαβεν τς ἴῃ. ΑἸΡΠΡΟΙ 5 
αἴ Ἢ νῸ ἄδη) ϑῖθρο Βοὶ 
Κονίηι} ΙΝ, 8, 1; νἱγὰ νοῦ Αρὸ- 
511805 Π80 ἢ θι ΗΘ] ΒΡροηΐ ρΘβομίοκι 
ὁ, 2 ἔς οὐ ᾶϊε πὸ ἄδν ΒΟ] δ  ι οὶ 
Κηϊάοβ. ἄθη 1 αἰκοα πηοπίθυη ΑΡγά 08 
8, 8 --πἯἬΛ;ς ἰδὺ ἀοτὶ υἱ8 85 ν. Οἷν. 
ϑ. 

Δημαίνετος Ἀ{ποηον Ψ, 1, 10. 260, 
Δημάρατος Κῦοὶρ νοι ὅϑρατία ΠῚ, 1, 0. 
Δήμαρ χος ϑοιη ἐὁ5 πάοκοβ, Εο]α- 

ΠΘΥῚ ἋΟΥ ϑΥΓΆΚαΒΟΥ ἰ, 1, 29, 
Δημήτηρ ΥἹ, 8, 6. 

νοη 

-- 

ξ. ᾿ς 
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Δημόστρατος Δἰϊιεπον, ϑοη. (68 
Αὐἰβίορ!οη ΝΙ,, ϑρινῶ: 

Δηκμοτελης Τιακοαδιηποηΐον 1,1, 852, 
Δημοτίων Αἰπαπον ὙἹἼΙ, 4, 4. 
Διοκλῆς εἶπον ἀεν Ὀιοϊβϑίρ ἰῃ Αἰ ἤθη 
π 

Διομέδων ϑινταίερθ ἀθν Αἰπθμον [, 
Ὁ, 16; Κοιῃπιὶ ἀδπὶ λομοη ἴῃ Μγιὶ- 
ἰΙθσπθ χὰ Ηϊηδ 6, 22 ἴ.; Βεὶ ἄβθη 
Ατρίπάβθη ὁ, 29: ἴῃ Αἰῆθη δηρθ- 
ΚΙαρί 7,.2: 16: 29. 

Διονύσιος 1) Δίιεπεν Ὗ, 1,26. 2) 
ΘΟΠῺ 465 Πουηοκγαίθβ, Τυγύδηη νη 
ΘΎΓΑΚαΒ 11,2, 24: ὃ, ὅ; ὟΙ, 2, 4 
ι. 88: ΥἹΙ, 1, 20 δ᾿ 8) δοῇη 468 
γογίρθηῃ ὙἼΙ1, 4, 12. 

Διόνυσος ---- ΤεΙροὶ ἀθ6ββθίθθη. ἴῃ 
Αρῆγιϑ Υ, 8, 19. 

Διοπείϑης Τιαἰκοαδπιοπϊον ΠΙ, 8, ὃ, 
Διοσχοροι Καβίοῦ πὰ Ροϊγάθαϊκο5 

ν15,.0: 
Διότιμος Αἰπεποὺ 1, 8,12: ν,1, 26, 
Διφρέδας Τιακοαδιποηίον ΙΨν, 8, 21. 
Δίων Αἰποθηον ἹΥ, ὃ, 18. 
Δόλοπες ΜΟΠκουβομαῦν ἴῃ ΕρίγαΒ ΥἹ, 

1.) 7: 
“ρακχοντίδης εἰπεν ἀδν Ὠναββίρ ἴῃ 
ΑΒ οι 11, ὃ, 2. 

Δράκων ῬΘΙΙοπθον ΠΠ, 2, 1]. 
Δωριεύς ΒΠοαΐεν [, 1,2 1ἴ., ὅ, 19. 
Δωρόϑεος Αἰϊιεπεν 1, 8, 19. 

Ἔχδιχος Ναυδγοῖ ἄἀον ϑρανυίδηον ΤΥ, 
8, 90 ἢ. 

᾿Ελαιοῦς ϑιίαάι αι ἄθπι {Πνᾶκίβοιθη 
ΟΠουβοηηθβ 11,1, 20. 

᾿Ελευϑεραέ ϑιαάι ἃπὶ 5 ἀρ Πδπρ6 
465 Κιιμαουοι Υ, 4, 14. 

᾿Ελευσίς ϑιαᾶι ἴῃ ΑἰἸΚα, νορ ἀθῃ 
Ὀτοϊβϑὶρ σὰμπι Ζυ πο δον Ὁ Θϑιϊπημηὶ 
Π, 4, 8 δ΄. ; νοῦ ἀθηβθίθθη ὑθϑβοίζί 
4,24: 28; 48: Ν,ὅ, 1ὅ. δίο Εἴην. 
ἘΞλευσίνιοι 11, 4, 8. 

Ἑλικών Ὀοδοιίβοιθβ αθοίγρο ΙΥ, 9, 
16 “. 

Ἐλιμία 5ὕδνοβι!. 1ἀπάβο αν νοη 
,, Μαϊοαομίθα ', 2, 88. 
ἙἜλιξος Μεράτοον 1, 8, 15 ἢ; 21. 
ἜΣ ἢ δ: 08. ΠΡ ἅ. 9.8.8, 
Ἕλληνες 1, ὅ, 9 υπὰ οἵϊ; ἴῃ Αδβίθη 

ΠΙ, 1, 8; ἴῃγ δογα ἀθϑθ ᾿ὕπρεγθη 
Κγτοβ ΠῚ, 1,1; ἴῃ ρουβίϑομθη Ὀ΄θη- 
βίθῃ 1, 13 υ. 10. -- Ἑλληνέδες 
πόλεις 11, 2, 20; ΠΙ, 1, ὅ ἃ. δἤιον. 
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Ἑλληνικὸν στράτευμα ΠῚ, 2, 15. 
ὡ ράθην ΕΝ: 
Ἑλλήσποντος 1, 1, 2 υμᾶ οἶι. 

Βυθῖίθ ἀθββϑϑιίθθῃ 11, 1, 21. 16 Απ- 
νόμον Ἑλλησπόντιοι ΠῚ, 4,11; 
ΤΥ, 8,17. Ελλησπόντιαι πύλεις 

τ Ί βΒρι9 1», 
Ηλος Οὐἱὶ δ ἰαἰκοηϊβομθη ΜΡΌ, ΥἹ, 

ὅ, 82. 
᾿Ελυμία ἀερεπὰ ἰπ Ατκαάίθη ΥἹ, 
Ὁ ,19. 

Ἔνδιος Ἑρμοῖοὸβ ἴῃ ϑρατγία 408 ν. 
Ομν. ΠῚ, 8, 1. 10. 

Ἐνυάλιος Βεϊπαπια. 465 Κυϊθρβϑοίίθβ 
ΠΡ ΣΤ: 

Ἔξαρχος Ἐρ]ιοτοβ ἴῃ ϑραγία 427 ν, 
οἷν, Π, 8, 10. 

Ἐπαμεινώνδας ὙΠπορᾶπον ὙΠ, 4, 
80: χίϑῃλ π80}} 46πὶ ΡϑΙΟρΟη 68 !, 
41: ἴῃ Αοἤμαῖα 1, 42; σἰθην ἀθοὺ- 
τη 18. Π86}} ἄδπηὶ ῬΘΙΟΡΟΠμ68 ὅ, 4 ἴ.; 
ἴῃ Νεοιηθὰ ὅ, ὃ; ἴῃ Τερθὰ 7; 561η 
Ζὰρ π80}} ϑρᾶντία 9--- 14: 6ὁγ Ρ6- 
ΘΟΠ 1655. οἴη ΒΟ ϑομς σὰ [ἰθἴθυη 

᾿ 18; [ἅΠι᾿ 6ὶ Μαπίΐίπθα 20. 
ἙἘπάριτοι ΕἸϊιθοοΥΡ5 ἀδν Αὐκδάϊθυ 1, 
ἌΣ ες ΘΟ} Ὁ, τὴς 

Ἔπήρατος Ἐρ]ιοτοβ ἰῃ ϑρανία 418 
νη ἢν. 11... 10; 

᾿Επίδαυρος ϑίαάι ἴῃ ΑΥρο}}8 ΥἹ, 2, 
3. ΠῚ ἰδ  ῦ Π Εην: 
᾿Επιδαύρφιοι!ν, 2, 16; ΥἹ, ὅ, 29; 

, ὙΠ, 2.2, 
Επίδοχος ϑγνιάίαβον 1,1, 29, 
᾿Ἐπιεικία Οοειομκοὶν (αἰομν πᾶπον 

βεοκαπηῖ) δὶ Βίκγοηῃ ἵν, 2, 14; 
4, 18. ; 

᾿Επικυδίδας ϑρανίαηον ΙΝ, 2, 2; 
Υ, 4, 89. 

᾿Επιτάλιον ϑιαάὶ ἴῃ Τυῖρἢν θη Π], 
2... 29 ἢ, Ὁῖ6 Εἴπν, ᾿Επιταλιεῖς 
Πα 
Ἐρασινίδης ϑιταίθρα, ἀθν ΑΙΠΘΠΟΡ 

1 .ὅ, 1; Ὁ.,.10. Ἃς 20: σα ΡΟ, 
Ἐρασίστρατος εἷπον ἀον Ὀτοίββίρ, 

ἴῃ Αἰμθη 1, 8, 2. 
᾿Ἐρατοσϑένης 4656]. ΠΠ, 8, 2. 
᾿Ερετριεῖς Βενο]ηθν ἀδν θα θοοίβοῃ θη 

Θιαάι ᾿Ερέτρια ΠΠ|, 1, 6. 
Ἑρμιών ϑεδβίδαι ἴθ Αὐρο}}8, βοηϑί 
Ἕρμιόνη ΟἹ, 2, 8. δῖΘ Εἴην. Ἕρ- 
“ιονεῖς ΙΝ, 2, 1ῦ; ΥἼΙ, 2, 2. 

Ἑρμογένης ΔΑἰδοπον ΤΥ, 8, 18. 
Ἑρμοχράτης ϑγιάκυβεν 1) γ'αίϑυ 

(65 Τγγαῆηθη Ὠιοηγϑίοβ ἴ{, 2, 24. 
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2) ΚΙ ουν ἄον ϑγνακιβοῦ, νϑυθδηῃί 
[,1, 27 ---ϑῦ'! ; σοῃν ποῖ Ρογβίθη 
ὃ, ἜΝ 

Ἕρμων Μοράγθον 19 6, 52. 
Ἔρυϑραί Βοδβοιίβοις Βίαἀι πὶ Κὶ- 

{πδθύοη Υ, 4, 49. 
Ἑστία -- Αἰιαν ΠΗ ἴῃ) Ἀδιμῃδιιβ. Ζὰ 

Αἰμδη 11, 8, 82; ἴῃ ΟἸγιηρίδ ΥἹΙ, 
4, 81. 

Ἑτεόνικος [μακρά ἅτηοπίον; Ηαυγγηοϑβί 
ἴῃ Τ]Ι505 [, 1, 82; δίῃ Καικνα- 
(ἰδ 85. ΜΟΥ Μά δπα 6, 20: 80. Ζιϑδι 
51. ἢ}. πο} Μοιμγτηπα Ζζαγίϊοκ 6, 858; 
τ ὍΠΙΟΒ᾽ 11:5 ἃ ΤΡ: οχα ἜΤΝΝ 
ἄτοβ ἤδῸἢ Ἐρβιόβοβ δογαυΐεη 1, 10; 
Π80ἢ ἀρύντ (Ὁ νὰν ἊΣ δ; ἴῃ 
Αδρίμδ Υ, 1, 19, 

ἜΝ παν τα ὌΡΟΣ Η Σ 
δ: ἴκ ὅ, .99. 

Τὐαγόρας 1) ΕἸδον, δἴορουν ἴῃ. ΟἹ γπὶ- 
Ρίὰ 1,.2, 1. 2) Εὔγϑι νοὴ ὅ'4]8Π}}5 » 
ΔῸΣ ΚΥΡΕΟΒΊΙΙ, 61. 9; ἾΝ 8...34: 
ΝΉΗ,ΡΠ10. 

Εὐύάλκης Διίποπον ΝΡ, 1, 40, 

Εὐάρχιππος Ἑρμοῖοβ ἴῃ ϑρανία 407 
νυν. (ΠΝ: ὙΠ ι 5 ΠΡ ΘΗΤΙΟ: 

Εὔβοια ΤΥ, 2, 17; γοὴ ἄδη ΑἰΠο- 
ΠΡ 4406 ν. ΟἾιν. ογοθϑνὶ 1|, 8, 9. 
ὈὶΘ Εἰην. Εὐβοεῖς ΙΝ, ὃ, ἰδ; ὙΠ, 
9, Σθο ΠΠ, ὦ, 4; 

Εὐβώτας ΚΥΎΡΘΠΘΟΥ, Βίθρσουν ἴῃ ΟἸγπι- 
Ρἷα 1, 2, 1, Ὑρ]. ἀϊθ Απιπ. 

Εὐδαμίδσας Τιαἰκοαδηιοπίον Υ, 
85 Γ΄ 

Εὔδικος Τιαἰκοαδηιοηΐον Υ, 4, 89. 
Εὐϑυκλῆς ΤιαἸκο ἅ ΠΟ ἢΐο ὑΠ 1.839: 
Εὐὔχλεια Ἐδδθὲ ἄθὺ Ατὐίθιηὶβ ἴῃ Κο- 

ΑἸΠΙΠ ΙΝ,, 4; 2. 

Ηυκλείδης οἷποῦ ἀδν 
Αἰῃδη 1, 8, 2. 

Εὐκλῆς ΟΥ̓ΓαίζαΒΕΙ, ϑόΠὴ 468 ΠΙρροη 
Ι, 2, 8. 

Εὐκτήμων Ατόμοπὶ ἴῃ Αἰμοη 408 
γ᾿ ὕδν. 1,.2. 1. 

Εὐ μάθης οἷπιον ἀθὺ Π θιββῖρ ἰῃ ΑἸΠ θη 
Π, ὃ, 

ἐελανρΑ Βιγαίορθ (ον 
1, 22. 

Εὔνομος ΝΑθάγο ἢ ἀδν 
Ι. -ὃ. δ΄ 

Εὔξενος [Τιακεαᾶιηρηϊον ΙΥ̓, 2, ὃ 

Εὐρυμέδων Ἐ55. ἴπ ΡΑΙΙΡ ΠΥ θη 
συ: 

4, 

Πγθιβϑὶθ ἴῃ 

ΑΒΘ ον 1, 

ΑΙΠΘηΘΟΥ, 

Ναμθη- ουΖοι ἢ ηἶβ8. 

Εῤρυπτόλεμος Αἰϊεπον, 1,8, 19 Ὁ, 
ΒΌΠη ἀδ65 ΡῬεἰβίδηδχ, γοιίοι ἀθ8.ΑΙ- 
κι ᾽α 468 4, 19; νου μοίάϊρι ἀϊδ δ α- 
ΒΘΡΓΗ , τ Ομ 6 Βοὶ “ἄθη Αὐρὶπιιβθῃ 
ϑοκἄμρῆι, ρορθὴ ἀΐθ Απκίαρε 7, 
12; 10---84, 

Ευρυσϑένης Ναοβκοιμτηθ 468. Κῦ- 
ἢἾ6.8. Π)επιδταίοϑ {Π],.1, Ὁ. 

Εὐρυσϑεύς οὐ Ἄμότν 41. 
ΕὐρφώπηπΙ, γιὲ 9; Υ͂, 2,6; 3.10; 8,ὅ. 
Εὐρωτὰς ΕἸ 185. ἴῃ ᾿μαΚαπΐδη Υ, 4, 
ΒΡ ΝΊ το. 7 95. 

Εὔταια αὐἰκααίβοῃο ϑιδάϊ ἱπ ἀθν Νἅμο 
νοη Μδηιίποὰ Υ̓Ἱ, ὅ, 12: 20 ἢ. 

Εὐτρήσιοι ΒΕσΌμηοΡ οἶπον ἀγκᾶ- 
ἀϊβομθη 1δηαἀβοπαῖ ὙΠ. 1, 29, 

Εὔφρων δϑικγοηΐον ὙΠ, Ἰ, 44: Ζμη 
Βιναίθοθη οὐπμᾶπηηί ], 45; ϑθἴμ8 Μδομι 
ἴῃ Βίκγοη 1, 46; 2, 11---ἼἸὸ; Πύοη- 
(οἱ 9, 2; Κοῆρι ζαρίιοκ 8, 4: ἴῃ ΤῊ6- 
θ6π δυπιογάβὶ ὃ. Ὅς 

ἜΨΕΘΌΣ Ἰοπίβομθ ϑίαᾶι ἐπ ΚΙοϊπαβίθη 
Ὁ, ΟἿ ΡΥ, 
δ; Ἴπ, τε, 2, 9; 4, 4; ἹΝ, 8, δ: 
νν Ῥᾶ5 δδρῖοι ᾿Ἐφεσία ΠῚ 
ὃν 14. Ῥίο Εἴην,. Ἐφέσιοι ἊΣ 2, 
ιὐ; Ὁ,» ἸϑΣ 

᾿Εφιάλτης Αἰμοηοῦ ΠΥ, 8, 24, 

Ζάχυνϑος [Ιη56] ἴπὶ ἰουΐβομθη Μθουθ 
ΥΙ, 2, 8. Ῥῖθ Βονόμπον Ζακύν- 
ϑιοι οὈθμηά, 

Ζεύξιππος Ἑρμοῖοβ ἰῃ ϑρατία 498 
γι ΟΠ ἢ απ: 

Ζεὺς ἴῃ ΟἸΥπιρία ΟΣ ΟΣ: 
ΓΥΣ ΝῊ 85. 

Ζῆνις Ῥατάαηῖοι, ΡΘΥβίβοιθι ϑαίγαρ 
ἴῃ ἌΘΟΙ Ια ΠΡ 

Ζωστὴρ γοιμοι ἃ ον ΝΥ δβικὔβιε 
γοῖ, Αἰ κα ΤΥ Ὁ 

᾿Μιών ϑίδάι δπὶ Ααβιϊι85 ἀ08 Β ΡΥ ΠΊ0ἢ 
ἴῃ ΤἼγακίθη 1, ὅ, 16, Ν!. ἃ. Αππὶ, 

᾽Πλις ϑιαάι ἴπὰ πογάνψεϑιι. ΡΘΙΟΡΟΏ 65 
1Π, 2, 9: Ἰν, Υ π 
ι. 38, [Δ8 αδρίοι Ἠλεία ΠΙ, ΡᾺ 
28; Ὗ7Ἵ, 2, δ1; ὙΙ,, 4, 17. Ῥϊὸ 
ἘΞ. ἩΖεγΩΝ, ὝΥΝ δε ΤΠ κοὸ- 
ἀδηγοπίθν 1Π1, 2, 21; νοῦ ἀθηβθ! 6 ὴ 
Βο κυρ 2, 21 --ὸδὶ; πϑῆπιθη δὴ] 
ἜΑ ἘΡΥΤ Κυϊθρο ΤΟΙ ὃ, 12; 

Ιν, ἢ, 16; βοι! θββθη βοὴ. νὴ (61 
ὅ10 ν. (ἢν. ρϑβο]οββθηθη Ενϊθάθη 
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815 ὙΊ, ὅ, 2; τηἱϊύ ἀθη Μη ηΘ 6 γῊ 
γεῦρθύπαθι ΥὙἹ, ὅ, ὅ; 19 Πἔ ; τγθηηθῃ 
βίο). σοὴ ἀδὴ Αὐκααίθνη Ἴ,, 1, 26; 
ἴπὶ Καπιρῦ τηἱϊν ἀθηβθιρθθη 4, 12 ἢ; 
18---ϑὃὅ ; νϑυ πάθη 510} πλϊΐ Δηθγὴ 
ΡΘΙορομηθβίθυη βόθροι αἰθ ΤΠΘΡΔΠΘΥ 
Ὁ, 7:18 

Ἤπειον ϑίιαάι 
 Ρύθ0. 

ἴῃ Τιῖρῃν θη 11], 

Ἤπειρος ΤΑ ηἀβοῆδ ἴῃ Νογάρτυῖο-. 
ομδηϊαπὰ Υ͂Ἱ, 1, 7; 2, 9. 

᾿ἱΗραέα ϑιαάι ἴῃ ᾿γγοβι Πομ θα ρπαπδη 
δὴ ΑἹρἤθΙο5 1ΠΠ,.2, 80; 8, 1; 
ὃ: 22. 816 Εἴην,. Ἡραιεῖς ΥἹ, μ 
1; 2: 

Ἥραιον ΗΘ ΠριΠαη ἀοΡ ἤδγα ἃΠῚ 
Ιβίτηο8 ΙΝ, ὅ, ὃ ΠῚ ; ἴῃ ΡμΠδβία 1], 
Θ᾽ ΦΟΣ: 

Ἡράκλεια Τραχινία 8ίααι ἴῃ ΡΒΙΠΐο- 
ι(15 1, 23, 18: ΥἹ, 4, 27. Ὁ16. Εἴην. 
Ἡρακλεῶται ἸΠ, οἰ θ; ἈΠ Ὁ 
τ 2.77 Ὁ} 29} 

Ἡρακλείδης ΒΟΠΠ 465 Αὐἰβίορβῃβϑ, 
ΘΥΓΆΚΌΒΟΡ 1, 2, 8, 

Ἡρακλῆς ΟἹ, ἃ, ορ  ΨΠ.:1. 
51, ΝΑΘΝΚοπίπιθη 4688. ΤΙ, Γ ὃ; ὙΙ, 
ὕ, 41. Εἰπ ΠοΘΙΠρΊ Πα Πὴ ἀ658, Ἡρι: 
χλειον ἴῃ Αθοὶπα Υ, 1, 10; δθοὶ 
Καιομθάοῃ 1, 8, Ἴ.} ἴῃ Τἤοθεη ΥΙ, 
4, ἢ. ; 

Ἡριππίδας ϑραγίαί, τὴς ΑΘ 6511808 
ἴῃ Αβίθη ΠΠ, 4,6; 20; ΙΚ,1, 111; 
30 3.) 5: 9. ιὖ δ;; θεοὶ αὐ ΕἸοιιὸ 
ΤΥ, 8, 11. 

Ἡρώδας γα αβον ΠῚ, 4, 1. 

Θαλάμαι ἔεβίεν. Ρ]αίς ἴῃ Ε15. ΥἹ], 
4, 26. 

Θαμνήρια Οὐ ἴῃ Μαάϊθη 11, 1, 19. 
Θάσος ἴτ86] ἀδὺ {Ἀν Κίβομθη Κἄβιο 

ρὐδοπάρον 1, 71..:12. 82... 4.90 Ν, 
 Α 

Θεμιστογένης ΘΥΓΔΙαΒον 11,1, 2. 
Θεογένης Δίποπον ἴ, 8, 18; οἷ ἤεη 

Ὀνεϊβϑίβ βπὄγθμα Π, 8, 2: 
Θέογνις οἴπον ἀθν Ὀτοίββίβ ἴῃ Αἰ θη 

11:8.:2; 
Θεόπομπος ΜΙΙοβίθν 1,1, 80. 
Θερμοπύλαι Ρᾶ88 δῃὶ ὀεια- (6. ΥἹ, 

ὅ, 48. 
Θέρσανδρος ΕἸ πϑρίοθὶον δοίη ΤῊ ]- 

θσοι ΙΝ, 8, 18 ἢ, 
Θεσπιαί Ὀοροιΐδοιια. Βίαἀ! ἂπὶ Ηδ]1- 

Κοη Υ, 4, 1δ; 20; 88 ἢ. 85 ἀε- 
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μ1οι Θεσπικχή ΥἹ, 4, 4: ἀἷο Εἴην. 
Θεσπιεῖς Ιν, 2, 20: Υ, 4, 42 , 
ΝΣ Ή ἸΌ. 

Θετταλία Τιαηάβομαῖ ἴῃ Νοτγάρτϊο- 
ΘὨΘηΪαπα 11..ὃ, 45 80; Τν;» 8. 8: 
ῊΣ, ἢν ἌΡ Θ᾿. Ὁ σι Β 
᾿Βοψόμηον Θευταλοί 11, 8, 4: ΙΝ, 
9.55 πγὰ 8, 9: ὙΡ 1; 8 5 28, 
ὙΠ, 

Οῆβοι μὴν 15. ΠῚ ΘΙ Μοῦ: 
ΔΘ ΥΠΕ 9: Ὁ. ὙΠ, 4, 84. δ 
Εἴηνν. Θηβαῖοι [ΡΠ Ὴ 79 28; Ὁ ΕΡΕ 
[0 ΠΡ : δ τ 8 ἢ Κεῖος 86- 
θη αἴθ [μακρά ϑιηοηΐον ὅ, 8 Εἰ, ; 5δῖθ- 
σθη. θεῖ Ηα!ανιοβ 900. ν, ΟἸν, ὅ, 
18 ἢ. ; ᾿Ιοἔδεη ἀἰθ ΒΒ]! θ61 Κοτο- 
ηθἷἃ ἸΥ, 8, 10 ΠΕ ΤΠ πα ηϊ6 δπὶ 
κου ΊΒοῃ θη Κυίθρο ὅ, 10: πιΐϑβθῃ 
ἄἀθη δηία!κἰ ἰβοθη ΕΥ̓ ἢς Δ ηΠ6]}- 
τῆϑην, 1,82 1; Κοιδῆ Τὴ 16 
ἀονα!ῦ ἀον ϑραγίδηθν 882 νυνὶ (ἢν. 2, 
95 δ᾽, ; 517 Γ᾿ ; θο γείθη 5[οἢ 4, 2----ἱ0 ; 
πη σου θη βίο αἷθ Ὀοθοί 5οπθῃ 
δίδαία ΥἹ, 1, 1; 8, 1; Κυίθρθῃ ρ6- 
σοη ΡΠΟΚίΒ 2, 1; 8, 1; νοῖὴ ΕὟΪ6- 
ἅδη 8571 ν. ΟἸν. δαβρθβοη! β8θη 9, 
19; βίθρϑι "δὶ [ιϑυκίγα 4, 18--ἰὃ; 
ΠΥ ουβίου Ζπρ 'ἰηΠ ἀ6η ΡΘΙΟΡΟΠ68 
5: 9 ΤΣ χύγεϊίεν, Ζηρ ΠΕ 110 
Ε΄; 2, ὅ; αυἰίον Ζαρ 1, 41: 50}}1- 
Κοὴ Ηαυμηοβϑίθη. ἴθ 16 Δοῃίβοῆθη 
διδάϊο 1, 45; νἱογίον Ζυρ ὅ, 4 ἢ 

Θήβη ἴὰ Τιοαβ ἘΥ ΘΕ" 
Θηραμένης Αἰπδηάὶ , Βοῆ 465 

Ηδρποπ 1, ὃ, 80: Ππαὶ ἄἀθῃ ὅροιί- 
ὨΔΙΊΘΗ Κὐϑόρνος 8, 91; 45 Κ6]4- 
ΠΟΙΡ 81 Πα] ]οβροηί 1, ἢ ἩΔΎΣ, 
ΤΥΪογάγο μοὶ ἄθη Αὐρίπιιβθη 1; 
θῸν; ΠΣ υ  ΠΕΙσ. Ρ ΠΕ ΠΝ 18 
ἘΘΙἀΠουγη ἃη 7, 4 [ἴς; ϑαομν ἄδη Ὀ6- 
Ιασϑυίθῃ ΑἸΒδπδνπ Ἃ6η Εὐϊθάθη Ζὰ 
γονπη (61η 405. ν. (Ἐν. Π, 2, 16-- 
22. τηΐον ἀϊθ Ὀγοβϑίρ' ΠΕ ΤΙ 9, 
2; τὴἷί Κυια8 νου οϊηάοί ὁ, 10 ε; 
νΟὴ ἀοπβθθθη δηροκίαρί 9, 21: 
βοΐηθ Νευποιαϊσαπρ 8, 88--- 49; 
βοῖΐῃθ θεν πο πηρ ἀπὰ ΠΙητΥΟΠ- 
ἱπηρ 8, 51--οό. 

Θηρίμαχος Βρ ΡΒ ΠΥ Ηδγυμηοϑί 
ἴῃ Μϑιμῃγυγπημηᾶ ΙΥ͂, ὃ,, 29. 

Θίβραχος [ιακοα ἀπισηΐον ΠΡ 391 
Θίβρων ϑρατίαπον, ἔἄμγι ἀέῃ Κυῖθρ 

ἴπ Αβίϑῃ 400 ν, Οἰγ. {Π| 1, 4--Ἴ: 
ννὶγα νουθαηπί 1, 8; ψοῃ ἄθη Θραν 
ἰδ Ποῦ σόρθη γα 85 σΘβοῃίοῖι 592 
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ν. ΟἾν. 
δι 22. 

Θίσβαι ϑιαάι ἴῃ Βοροίίθῃ ΥἹ, 4, ὁ. 
Θορικοὸς ϑιδάϊομει. ἴπὶ 50]. Αἰΐκα 

Ι νὰ, ἢ, 
Θούριαι τριήρεις ἃι5 Θούριοι ἴῃ 

[ἰ4]16ὴ 1, ὅ, 19. 
Θράχη !, 3, 10.υυ, 117;.4;:,θ0 2. {ν 2, 

δ; ΠΙ, 2, 9; ΙΥ, 8, 26:0, 1, 26; 
9 ἴδηι, 9.4: ὝΗ Βονοίμμοι ὠρᾷ- 
κες ΠΙ, 2, 8 υ. 10; αἀβασίλευτοι 
3, 7. ΣΡΣΖΗΝ ἸΠῚ 2, ,ϑυΒι- 
ϑυνοί 5. ἀοτί. 

Θράκιον ΡΙαΐς ἴῃ Βγυζαηίίοη [, ὁ, 
20. 5. ἃ. ΑἸ), 

Θρασύβουλος ΑἸΒδπον 1) ὁ Στει- 
θιεευς; 5, ΖΕ ΠΥ, 8;. 90» --ὐΐ; 1.12; 
4, 9; Ζυηη Θιναίδβδη δυνγάμιι 4, 10; 
μεὶ Ρμοϊκαθα ΦΈΨΗ ἢ τ ΤΥ ΘΓ ΆΓΟΗ μὲϊ 
ἄθη Αὐρίηαβθη 0, 8ὅ; 7, ὃ: 17 ἃ. 
θ1; νοὴ ἄἀθὴ Ὀνοιβϑὶρ νϑυθαμηὶΐ {Π, 
ὃ, 42; Ὀεβοίχζί ΡΏγ]6 4, ὃ---Ἴ; μ6- 
κἄιηρς αἴθ νοϊββίρ νομὶ Ῥαινᾶθθι8 
8 4, 10 --- 84: βοίηθ ἤθάθ δὴ ἐϊΐδθ 
ΑἸΠΘΩΟΡ 4, 40 {᾿ --- ΠῚ, ὅ, 10... Εν 
νγιγὰ ηὐϊΐ δἰηθν ΕἸοίία σϑθρθὴ Τε- 
Ιθυι1ἃ8 ρϑϑοῃιοκὶ 8590. ν. (ἱν. [ν, 
8, 20; νοὴ ἄθηῆ Αβρθῃάϊθγῃ β8- 
ἰδαιοι 8, 80. 2) ὁ Κολυττεύς Ὕ, 
σῦς 

Θρασυδαῖος ΕἸθον ἴῃ ΚυΠἊοπο 1Π], 
ὌΝ, ἢ 

Θράσυλλος ΑἸΠμΘηου 1, 1, 8; γννϑῃγί 
οἴηθῃ ΑΠρΡΙ 468 Αρἰβ ᾿δΐ Αἰδδα 
40 1, 88; β8εῖπθ Κυϊθρ  γιηρ δὴ 
ἄθη [Πεἰπϑί δι ϊβοιιδη Κυβίθη 1, 2, 
Ι ΄.; 8, 6; Κοιῃνὶ ηδοῖ Αἰπθη Ζὰ- 
τ“ἴοκ 4, 10; διγταίθρο ὃ, 16; μΡεὶ ἄβθῃ 
Αὐρίμαβοη ὃ, 80: ἱπ Αἰμθὴ ἃηρο- 
ΕἸορῚ ἐχιι κυ 299. 

Θρασωνίέδας ἘΠδοΡ ΝΠ, 4, 1Ὁ. 
Θραῦστος τι ἰῃ ΕἸ18. Υ}], 4, 14. 
Θροιᾶσε ἴῃ Θρῖα οἰμθηὶ αἰ ἰβοιιθη )6- 

Χη0Β Ὗ, Ὁ Ἷ: 
Θυακακμία Καβίθ!}! χυν᾽βοιθη ΡΠ] 5. απ 

δικύνα ὙΠ || πρ ϑϑρα. 1 
ΤΥ ΠΕ 

Θυμοχάρης Αἰποποὺ 1, 1, 1. 
Θυριεῖς ΒΕ ΟΠΠΘΓ. νῸὴ Θύριον ἴῃ 

Αἰκαγηδηΐθῃ ὟἹΙ, 2, 87. 
Θώραξ Θρανίϑηεν Πς 

ΙΝ, 8, 17; ΓἅΠι 8, 19. νβ!. 

18... .2.8. 

᾿Ιάσων ΤἢοΒβΆϊοῦ αι ΡΠ θυ δ6 ΝΠ 1; 
4 (ἢ; 14; νἱνὰ Τὰροβϑ νοὴ Τη68βα. 

Ναιπθη- ουζΖϑι οἰ ηἾ55. 

ἴδ 1, 18; νϑυῃλ 6]: πᾶ} ἀοὺ 
ΒΟΒΙ ΟΠ θ6ὶ ᾿μθικίνα ζυνϑοῆθη ΤῊΘ- 
θα ἀπ Τιακοάἀδιηοπίονη 4, 20 
-ὸ; ϑυοθονῦὶ ἩγδρΟ 8. απ Ηδνὰ- 
Κιεῖα 4, 27; υἱγὰ δυμηονθὶ 4, 8]. 
δοίηθ (ἀδηδἢ!η 4, 87. 

Ἴβηρος ἵπη ΒΥΓΘ Καί ϑοίιθῃ δον ΥἹ], 
20. 

᾿δάϊος ΟΠ ΡΘῖθον. 468. Αρϑϑίίδοβϑ [Υ,, 
89. 

"δὴ ἀδν. ἴῃ Τιοδβ 1, 1, 28. 
Ἱεραμένης ῬοΥβοΥ ἰ, Ι.,.8. 
ἹἹέραξ Ναυάνοι ἀὸν [ιαΚοαἀπιοπίον Υ, 

1, 8--θ. 
Ἱέρων 1) δἴηθν ἀθὺ Ὀγοῖβϑὶρ ἰπ Αι μθὴ 

Π, 8, 2. 2) Γιακραδπηιοηΐον ΥἹ, 4, 9. 
Ἴλαρχος Ερμοῦοβ ἴῃ ϑρατγία 410 γ. 
ΝΡ ΤΠ 

Ἴλιον Θιδάι ἴῃ Τιοδ8 [, 
Εἰην. Ἰλιεῖς 111. 1, 16. 

Ἴκμβρος ἴ᾽86] ἷπὶ οι. ἂρ ἀϊβοῆβθη 
Μδϑοσο ἹΥ͂, 8, 18: 01. ΘῈ 

Ἱμέρα 8101 Π186 86 ὑδοοος γοη ἄθη Και- 
{Πρ γι ΘΡΌΒ ΟΡ 1, 1, ὁ7. 

Ἱππευύς Δπἰηγον ἀδν ̓Θδιηίου θοὶ ἀθὴ 
Αγρίπυβθῃ 1, ὁ, 29. 

Ἱππίας ΒΙδοε. ΥΊΙ, 4, 15. 
Ἰαποδάριειας ἀγορά ἱπὶ Ρεϊγαθθιβ 

μΠ».1}. 
ἐπ μυκενσθς Βικγοηΐον ὙΠ], 1, 45. 
ϑεμοκν ΘΕ Του βιάμθεν 468 Μίη- 

ἄάτοβ 1 28. Ηδυιηοϑὲ ἴῃ Καίομο- 
ἄοῃ ὃ, Ὄ Ἔ 

Ἱππόλοχος εἶπον ἄου Ὀτοιβϑὶς ἴῃ 
Αἰμθη 1|, 8, 2. 

Ἱππόμαχος ἀοβρῖν  ὑθ.,. Ὁ... 19. 
Ἱππόνικος Αἰμοπον ἷν, Ὄ, Ἰ8; ἍἹ, 

8, 2, --- Ρμιϊαβίον Ὗ, ὃ, 18, 
Ἵππων Αγ ΚΌΒΘΥ [, 2, ΘΝ 
᾿Ισάνωρ Ἐρϊιοτοβ ἴῃ ϑρατιὰ 4) ν. 

Οἰκν. τὐἱρυϑι τθ 
᾿Ισϑιμός νοῦ Κονίμι ΙΝ, ὃ, ι: εν 8; 

ΝΙΙ, 8,.18; νοῦ ΡΆΠΙΟμ ν, δὴ ΠΟΤῚ 
(ἀρ κίβοιιου Πυρναϑριυῖθι παλιν 
ρ΄ δα ἄδπι ουϑίθη ἰν. 8, 1.8. 

᾿Ισίας Ἐρ]ιοτοβ 'π ϑραγία 4“ὖ9 ν. ΟἸ"ν. 
ΤΠ» 8.110 

Ἰσμηνίας Τοθδπαῦ. ΠῚν ὄχ πον" 2, 
δ νου α οι, Ζαμῃ ΤοάΘ γδεΏκ μοὶ, 
2, 90--ΘῬό. 

Ἱστιαιεῖς Βονοππθὺ ἀθὺ δα οί βομθὴ 
ϑίδαι Ἱστίαια 11, 3, 8. 

Ἰσχόξ δε Γακδάβιροήλον ΥΙ, ὃ, 24 
20, 

καλία Ὗ 

1, 4. ῖ6 

Ι,. 20, 

᾿ς  Ρ ντι 
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Ἰφικράτης Αἰμοπον, ΑΠΠάΠγου ον 
ΒΟΙάΠοΥ ἴῃ Κουίπιῃ ΙΥ, 4, 9; [ἄ}ι 
ἴῃ ῬΠΠαβία οἷὰ 4, 1ῦ; ἴῃ Αυὐκαάϊθη 
4, 10; ὅ, 8; νρονηϊομίοί μοὶ [,6- 
ΘΠ ΘΟΠ δἴηθ βρδγίδηΐϑοῃθ Μουὰ ὅ, 19 
-ἰ7:; ρσϑῆν 80) 46 Ηδ!οϑροηί 8, 
84---ὐθ; Ὀοϊαροῦί ΑΡγάοβ Υ, 1, 26; 
Βιναίΐθρθ ἀὁν Αἰπθηον Ι, 2, 18; 
24; Εἰχρϑάϊοη. ἢδΔο ἀθηὶ ΡϑΙοροι- 
η68 2. 27 Τῆς; πϑοὴ Κουγσα 2, 98; 
ὃ; νρῖ. 3, ὃ: οὐ ννἱρὰ “αν με ότι. 
ἴδῃ 4, 1; 818 δίγαίθρθ 80) ἄθιῃ 
ῬΘΙΟΡΟΠη658 ρϑβοπῃϊοκί 8509 ν. ΟἿν. 
ὅ, 49. 

Ἰχϑῦς γοῦροῦ. ἴῃ ΕἸ18 ΥΙ, 2, 81. 
Ἰωνία Καβιδπιδη ἀβ δ ἴῃ ΚΙοϊπαβίθῃ 
ΠῚ ΠΤΨ ΉΝ, 9. 11 αἱ 14Δ 0, 
“8. ΠΝ ΒΘΙΡΌμπον Ἴωνες Π|, 4, 
{τ π 9}. 17. Ἰωνίδες πόεις 
ΠΡῸΣ: Ἴ2, ἸἸωνικαὶ πόλεις {ΠῚ 1: 
9; ᾽, Ἰ7. 

Καδμεία Βυτρ νοὴ ΤΠΟῦθη, νΟΙὴ 
ϑρανίδηοσ ῬΠΟΘθἾ 88 ΣΝ ΣΑ͂ 
590. Π91 2, 8. 9}...11" 46. 

Καδούσιοι νΟϊ!κοτϑομαῦι. ἀπὲ ἡπαθρὶῖ. 
Βοῆθη Μδογο ΤΠ 1:18. 

Καλλίας 1) Ατομοηΐ ἴῃ Αἰμθη 406 
γν. Ομν. 1, ὁ, 1. --- 2) ϑοβη 468 
ΗΙΡΡΟΙΪΚοΟΒ, Απηἤάῃγον ἀθυ ΑἰΠΘ ΠΥ 
ἴτη Κου 8 οῃθη Κυϊθρα ΤΥ, δ, 18 .; 
ΥΙ, 8,2; δαάσυομοβ 8, 8; 56ῖηθ Πρ 
ἴῃ δραγτία δα ἀδηὶ ΕὙΪΘἀΘηΒΟΟἢρΡΎ 658 
ὃ, 4, - 8) ΡΓΟΧΘΠΟ5 ον ὅρατ- 
ἰδῆθν ἰῃ Αἰηδθη Υ, 4, 22. 4) 
ϑραγίδηθν ἹΥ, 1, ἰδ. 

Καλλίβιος 1) Βρϑυίαῃίβομον Ηδυπιοβί 
ἴη Αἰμθη [1], 8, 14. 2) Τοσοαί 
ΜΊ1..5, δ᾽ ἢ. 

Καλλιχρατίδας Ναυδτοῖ ἀοὺ ΤιαΚο- 
ἀδιηοπίον 1, 6, 1 6, ὈοΙαρονρί ἀθὴ 
Κοποπ ἴῃ Μγί θη 0, 10 ἢ, ; κἄπιρΠι 
θεῖ ἀθὴ Αὐρίπιιβοη θ, 851: ουίγιη κί 
0, 88. 

Καλλιμέδων Αἰποποῦ ΙΥ, 8, 18. 
Καλλίξενος ΔΑἰδοποῦ!, 7, 8 Π᾿; 16; 

26; 85. 
Καλλισϑένης Δίποπον ΙΝ, 8, 18. 
Καλλίστρατος Αἰποηθν 11, 4, 27: 

Ἀδάπον ΥὟἹ,2, 59; 8, 8; ΒδᾺ6 ἀ688, 
ἴῃ ρανίδα ἃ ἀ6πὶ ΕὙΤΘἀΘΠΒΟΟΠΡΎΘΒΒ5 
9.10 Πὰ 

Καλυδὼν ϑιαάᾶϊ ἴῃ Αείοϊίθη ΙΥ, ὁ, 
ΧΕΝΟΡΗ, ΗἸΞΤ. 6Ε. 11. 
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1; 14, Ὦϊε Εΐην. 
ΠΝ Ὁ ἹΣ 

Ἰαλχηδών ϑιαάι ἰῃ ΚΙοιπαβίθη. ἃ πὶ 
ΒΟΒΡΌΤΟΒΙ, 1, 20: Ὁ 9 99 9 ΠΣ: 
ἩΓΕ ΤΥ ΘΙ ΘΕ. Ῥϑ δ θἴθι 
Καλχηδονία " "ἢ 22: ἀ16 Ἐΐην.. 
Καλχηδόνιοι Ἰ, ̓ ν 5 ΠΡ 
ΘΝ; 1.,, 201 

Καμάρινα 510 Π|560Π6. Βίδαν νοὴ ἅδη 
Καί παρονη ογο ον 11, 3, ὅ, 

Καννωνὸς ΑἸΠΘηθυ, ἀδϑϑθὴ ψήφι- 
σωα 1, ,20 ἃ. 84. 

Καρδία Βίααι δὰ ἀθιὴ {π ΡῈ Εἰ 50] ὴ 
ΟἸΘΥΒΟΠΉ6Β8 Ι, !, 1]. 

Καρία Τιαπαβομαῖ ἱπὶ ϑἤα]. ΚΙοίη- 
ΒΒΙΘ πη 1. 1..10; 4. 8. 1}. Ὁ 2ΠΙ|͵ 
" {2 ΘΙ ΓΑ] 1; ἄφιππος 

, 12. ῖΆ6 ΒΟ ΠΟΥ Κᾶρες ΠΡ 
τ 10. 

Καρύαι Οὐ ἴῃ Τιακομηΐθῃ ὟἹ, ὅ, 2ὅ 
ας 7 ΎΠ, ΤΡ 8εὲ 

Καρχηδόνιοι ᾿Κατίπαρου Ι, 
ὃ; 21 Π7 2 4: ὃ, Ὁ. 

Καστωλός Θίαᾶι ἴῃ Πα Ιδα: ΕΡΘΠ6 
ἀΔ 86 }|058ι 1, 4, ὃ, 

Κατάνη βἰ οἰ Πἴβοιδ Βιααὶ ΕΠ 50 
ἹΚαυή ΕἸδοκθη ἴῃ Ῥηγγοίθη ἾΝ; 1.20. 
Κεβρήν ϑιίδάι ἴῃ Τιοδϑ Π|, 1 17. 
Κεγχρειαέ Ἠαΐδθη νοὴ Κὐήται ἃ ΠῚ 

ΒΔΡΟΪϑοῆθη ΜΌ. ΙΝ, ὅ, 2:0ὙἹ, ὅ 
δ1: ὙΠ; 4.» ἌΡ: ᾿ 

Κεδρεῖαι ϑικάιί ἴῃ Καυγίθη 11, 1, 15. 
Ζελτοί ἵἴγὰ ϑυγακυβίβοπθη ἤθουδ ΥΠ], 
1 20. . [9.15 

Κεραμεικός ϑιδάιι 6 }} νοῦ ΑἸΠΘη 
Π, 4, 88. 

Κεράμειος κόλπος ἴῃ Καυῖθη, ἢ, Ἰ, 
1ὅ ; δ ἢ Κεραμικὸς κόλπος 1, 4, 8, 

Κίρκυρα [π86] ἱπὶ ἰοηίΐβοιθη Μδϑυδ 
Ν, 0042 0 1 τσ 90} 95. 
Ὁ16 Βονόμποῦ ερκχυραῖοι ΥΊ, 2, 
Π ἢν 15: ΖΊ; οὖ ΤΠ: 

Κεφαλληνία ΤΙη56] ἴἰπὶ 
Μϑουο ΥΙ, 2. 81 α.ἅ;3 988. 

Κέως εἷμα ἄον γοίδάδη Υ, 4, 6]. 
Κηλοῦσα Βεντο ἴῃ ἀδὺ Νάμο νΟἢ 

ῬΕΙΒ, ΓὟ, 7... 
Κηφισόδοτος δι δίθσθ (6 ΑἸΠΘΠΘΥ 
ἸΩ: 10. -͵Ἴ͵͵ΥῪΥΙ, 8, Ὥ; ὙΠ 

14. 
Κηφισός ΕἾ955 1) "δὶ Αἰμδη 11, 4, 

19. --- 2) ἴῃ Βοροίϊοη ΡΥ, 9, 16. 
Κηφισοφῶν Αἰδοπον Τ|, Δ, 86. 
Κιϑαιρών (εν. δι ἀθὺ ἀτἅπζα 

11 

Καλυδώνιοι 

ΤΌΘ. 

ΘΟ 5 ΟΠ 6 ἢ 
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νΟ ΑἰΚα τι. Βοθοίίθη Κ΄, 4, 80 ἢ; 
475 δ θθν Ὁ 08. 

Ἱιλικέα Ἰιαπἀβοπαῦ ἴηι 81}, ΚΙοῖα- 
δδθ 6, 1. 

Κινάδων ϑρανίαπον, 
4658. 111,.8, ὅ---11. 

Κίος Οτι ἴῃ Μγϑβίθ 1, 4, ἣν 
Ιισσέδας ϑγναίκαβον ὙΠ, 1, 28, 
Κλάδαος Νοθοη 55 ἂδ5 ΑἹ] ΘΙ Ὸ8 

θεῖ ΟἸγιηρία 1. 4, 39. 
λαζομεναί Ἰοηΐβομδ διδᾶι τε ΚΙοία- 

ἈΒΙΘ 1, 1, ΤΟ ΒΟΥ. 
Κλέανδρος ΒΙΚΥ οἶον ὙΠ, 1, 4ῦ. 
Κλέαρχος ϑρανίαπον, 50} ΕΝ Πἤδηι- 

Ρ ἶὰ5.1,1, 80 ; Ἠδιπιοβί ἴῃ Βυσαμίΐοι 
ὃ, 16 καὶ 

Κλέας ϑρδνίδμον Ν᾽, 4, δ. 
Κλειγένης Ακδμμμῖοι Ὗ, ΕΣ. 
Κλεινόμαχος ἘΡΒονοθ, ἵπ' δ Ρανία 

420 γὺ ΟΒχ 1,9, 0. 
Κλειτέλης Κοιίπι οι ΧΙ τϑ. 
Κλειτόριοι Βονο]ηον ἀδν ἀγκϑάϊ- 

βΒοῆρη δίαάι Αλείτωρ Υ΄, (ἦν 90 {1 
Κλεόχριτος Αἰοηθι ΠῚ, 4, 20. 
Κλεόμβροτος Κῦυϊρ νοὰ ϑραᾶνία 

σόρθη ΤΠ ΟΡ θη ΘΘβο οι 78 ν. ΟἸν, 
Υν, 4, 14--Ἰὸ; ταν ἰδ δι ἴῃ ὅ. 870 ν. 
ΘὨἢγ.ῖ 4:9. δοῖχ ΘΙ οἴτί5. «2795 Ὁ. 
ΟΝ 1 οἷν ὩΦΟΙῚ ἀ δεῖ πα συ .ν 
ν. ΟἸιν, 4, ἃ: ρϑμν ποῖ Βοθοιΐθιι 
4, 5 ΓΞ; 8}}}-. ΒΒῚ Πα ΚΥΓΔΙΑ͂Σ 13 

Κλεομήσης εἶπον ον ᾿υοϊβαῖς ἢὶ 
ΑἸορα ΠΤ, εϑ.,. ὦ: 

Κλεοσϑένης ΕρΠΟνῸΒ ἴῃ ὅρανία 41 
γι ΟΣ 1} 9 ..1}. 

Κλεόστρατος Αὐρῖνον [518..118: 
πλεοφῶν ΑἸΒδπον. ΓΙ Τρ ϑθι δβο ἀἷδ 
ΑἸ. 

λεωναίέί διαάι ἴῃ Αὐτρο ] 5 11, ὅ, 30. 
πλεώνυμος ΘΡΒΓΙΔΠΡΓ, 50] (65 

ϑρμοανῖαβ Υ, 4,26 ; [ἄπ θὲ 1,θεκινα 
ΥΙ, 4, 4. 

Κνίδος δίααι ἴῃ Καιίθη, ϑοβο οΠΐ 
αἀΔ56] 08 ΤΥ; ὃ, 11 [9 8. ἌΝ 

Κοιραταδὰας Βοροίοι Ὦ Ὁ, 16 ΠῚ 
Κοκυλῖται Εἰπνν. εἶπον ϑίδαι τι Δδο- 
ΠΕΡ, ἩΤΤΤΘΝ 

Κολλυτεὺῦς σι Διο Θὴ 6 Π]05 
Κολλυτος δοιδνυρ Νν, 1, 26. 
᾿λοφών ἰοηβεῖιθ Βιαὰν ἴῃ ΙΕ] οἰη- 
αβίϑιι 1, 2, 4; αἴθ Εἴηνν, Κολοφώ- 
γνιοι ἐδθπα, 

Κολωναΐί ϑιαάι ἴῃ Τιοὰβ 1Π], 
πν 0. 

Κόνων Αἰδοπον, διναίορο 407 ν, Οἰν. 

ὙΠ ὕλη 

᾿ἀδ τ. 

Ναθη-  ΘυΖο ἢ 155. 

Ι, 4, [0: ἀθοϑυα]5 400 ν. Οἰην. ὅ, 
16 Πὰς ἴῃ Μ γε] 66. θ]οκίουι θ, 1Ὁ ἢ; 
98; Ὀ]εῖθι διγαίοσο 7, 1; θεῖ Αἱροβ- 
Ροίδμηοὶ 11,1, 28, Πομιοι σα Επιὰ- 
ΘΟΙα8. 1. 29; θεοβίορι ἀϊς ϑραγίδμον 
"6ὶ Κιυϊάοβ ᾿Υ, 8, 11: νογίγοῖθι ἀϊὸ 
ΒρΡδΡ Δ Ϊ5 0116) Ηδυηοβίθη 8, 1; γοὺ- 
᾿ιοονὶ ἀἰθ Καὔβίθη νοὰ 1 κομίθῃ 8, 
7; 5.(6}} ἀϊὸ Μαιιθῦη νοὴ Αἰμθὴ ἢν 
8, 9; νὶνὰ νοῦ θη Αἰπθηθιῃ δὴ 
ἄἀθη ΤΊ] 2085. σ᾽ βολ οκι 8, 18; γοὴ 
ἀοηβθ! 6 νου ῃαίιοὶ ὃ, ιὖ. 

Κορη ῬΘυβθρ οι ΥἹ, ἃ, 0, 
ἐμ έκως Βοῦρ "»εὶ ΓΝ Β08}..2, 1 

Απη}..: 9 ε 
ΑΣΑ ΘΝ ΠῚ, ὅ, 1; Κυῖθρ νοι ἀοτὶ 

05 γ΄, 4, 1: ἡ ΑΥΡῸΒ νϑυοὶϊπί 4, 
6υ. 14; ὅ, 1; τνυῦϊϑαοθν ἔγοι Ὗ,: 1, 
84,. --- ͵ Ὑ,.2,18: δὲ 11 89, ΣΎΥ]!, 
ὅ, 10, )ὰ5 ἀορυῖοει ορινϑέα ἸΝ,, 

ὅ. Π᾽6 Εἴην. Κορένϑιεοι 1], ε 
ϑὸ: 2,109; 45 ΟῚ ΠῚ ἘΠ ΞΘ: δ, 
Ὁ 19: γουγθίθ ει ἄθῃ ΠΝ ἐρούτη 
αἴθ Ηθου  βίοιρο ὃ, 17 υν.. 28; [ἴ6- 
ἔογη ἀθηβϑιθ οι ἀἴθ Βομ αοῖ: θεοὶ Νὸ- 
γηθᾷ ΙΡν, 2, 14: 117--2θδ: »ὲϊ Κοτο- 
ῃμοὶὰ ὃ, 1: νἄσμηθη αἴ Εὐϊθάθηβ- 
ΡῬᾶνιοὶ ἅτ ἄθιῃ Ἄερε 4, 2. -- ὃ, 
4: Υ, 8, 27: διῇ δοίίθη. ἀθὺ ϑ'ραγ- 
(Δ 6}.:971: ν.. Ὅν, ΝῚ, 14 «ΒΒ: 9, 
20: νυ θυ βοίζθη 510} 8507 ἀδθιὴὰ ἂ"- 
50} 88. οἰμθ8. Εὐϊθθβ 1, 1, 40; 
50} |658θὴ θ00. ηἱν ἀθὴ ΤΠδΡαπδνὴ 

ΟΒεϊθάοη 4, ὁ δὶ Κορινϑιακὸς 
κόλπος γΥ ςνϑι 

Κορυφάσιον γον 560. θεὶ Ῥγ]οῸΒ. ἴῃ 
Μοϑβϑηΐθη 1, 2, 18. 

Κορώνεια ϑιδάν ἴῃ Βοροιΐδη .»8, 
10, τὴ 

ράνειον (γπιηαβίαμι θδὶ Κοτγίηι 
Ιν, 4, 4. 

Κραννώνιοι ΒΟ πον ἄδθὺ {Π|588- 
᾿Ιβοθθη διαὶ Αραννών δ΄, 8, ὃ. 

Κρατησιππέδας Ναϊᾶνο ἀθν ϑραι- 
ἸΔΏΘΡ Ὶ,, 1. ϑς 8.) ὃ 

Κρεμαστὴ ὁτι θεῖ Αργίάοβ ν,, 8, 87. 
Ἰζρεῦσις Ὀοθοιίϊδοιθυ Ἰ 34 ἃηὶ Κο- 

γἸ Πἰβομθη ΜΡΌ. ΙΥ, 10» -νὰ 4, 
20. δ.» ΘΟ» μβ τα. 

Κρῆς Βονγοιποῦ ἀθυ 1η86] Κκοία ὙΠ], 
ὅ, 10; Κρῆτες ΙΝ, 2, 16; 7, ὁ. 

Κρίνιππος ΘΥΓΆΚΌΒΟΡ ΥἹ, ., 86. 
Κριτίας Διϊοποῦ; 41] ν. Ὄμε. ἷπ 

ΤΠ δββαϊίθη 11. 8, θθ: σὰ ἄθὴ )νοἰββὶρ 
σοπόνομα 8, Ὡς; τἷϊ ΤῊ ΔΘ 68 ν6ὺ- 



Ναπιθη- Νουζοίο  ηῖ55. 

[οἰηάϑί 9, 10 ἢ ; δοῖπθ ἤθάθ ρϑρϑθη 
ἀθηβοίρθοη ἱπὶ ἤαίἢ 8, 24---34.: γρι- 
αν. 6110 ἀΘ 56] 06 σαηὶ Τοῖς 8, 8] 
Πν : δοίη γον ἤγθη ἴῃ ΕἸ οιιβὶ5 4, 8; 
ον [81Π 4, 19. 

Κροκένας ΤΊ οββα]ον, δίθρον ἰη ΟἸγηη- 
Ρἷᾳ 1, 8, 1. 

Κρομμυών Βίααι ΔΓ ἄθτὰ [5{Π|Π|05 
81 Βδιομίβοηθη ΜΡ. ἵν, 4, 18; 
ὅ, 19. 

Κρόνιον Ηϊΐρ61] ἴπ ΟἸγηρία ΥἹΙ, 
4, 14, 

Κρώκμινος ϑιίιαάι ἰη Αὐκδαΐθη ὙΠ], 4, 
20 ἯΣ 

Κυδὼν Βγπαμιΐου 1, 8, 18. 
Κύζικος ϑεοοβίδαι ἴῃ ΝΜ υβίοη 901. 
1 π||10: 9. 15..11.} 4 10] ἾΘΙ6 
Εἴην,. Κυξιχηνοί Ἢ 1 ΘΣΤΗ͂Ν, 
᾿ ΑΡΤΥ ΟΣ 

Κύϑηρα Ιη56] δὴ ἀδγ δἰ ἀβρὶ 16. 465 
Ῥριοροῆποθ ΙΝ, 8, 8. )ι5 δθθίβθι 
ἀθυβθίθθη Κυϑηρία 8, 7. δῖο Εἴην. 
Κυϑήριοι 8, 8. 

Κυλλήνη Ἠαϊοπδίααι ἱπ ΕἸ15 ΠΩ; 
ησαὶι. 50: Υ11:: 4. 19. 

Κυλων Αὐρῖνουν ΗΠ, ὅ, 1. 
Κυμη ϑιδαί ἴῃ ἈΙΘΟΙἸΒ Π|, 4, 27. 
Κυνὸς χεφαλαέ 0ὁεῖι ἴῃ ᾿'Βοθοιίοῃ Υ, 
4 5 ὙΠ Δ} ες 

Κύπρος ΤΥ, 8, 5.4». δ᾽ ΠΑ ΤΟ ΘΊ. 
Κύῦρος ΡοΙβοῦ, βοδά ὅεέ Πυθοῖ 5, 

Ικοπηπι 415. ϑίδι Π] ον πδὸἢ Γγάϊθη 
᾿ Οἱ ΘῊ ἐπὶ Θοταδβ: ὅ,.1 Πὺ: Μον- 
μἱπάππρ τηϊί Τγβᾶπᾶνγοβ Θ 5 Η ᾿ς 
τηῖί 4} Πκγαι 4450. 6; 10; 18; ἰδάϊζοι 
χυγοὶ γουπθῆπιθ Ῥούβοὺ {Π, 1, 8: πη- 
ἰογβυίχί ἄθη Τιγϑαηάγοϑ 1, 11] τι. 
18:8, 8: ροϑῃῦ π80}} Ῥϑυβίθῃ. Ζαυίιοκ 
Ἵ, 14 ἴ.: Ζιρ ρσαρθῃ ἄθὴη Αὐίαχθυχ 5 
ΠΙ|,1,1 ἢ, Κυρεῖοι οΥἸθο 568 
ϑΟΙάηοΥ ἴῃ ἄθββθη Ὀἰθηβίθη ΠΠ|, 2, 
“τὸ. 8. 9. 120. 

ΜΚῶς Ἰπ56] ἂῃ ον Καγίβοίιθη Καβίθ 1, 
Θ.... 

Λαβώτας 5ρανίαπίβομθι Ηαυπιοϑί ἴῃ 
Ηδγακιοῖα 1, 2, 18. 

Λάκαινα -Ξ: Δακωνική ΝΠ. 1; 20. 
“ακχεδαίμων Τιδηἀβοπδι ἼΝ Ροὶο- 

Ῥοπποβ. 9 νε18:.8, 10:»5,.05} Ὁ, 
δ ν  τ. ϑ0 2, 75. 4.28: 
Υ, 8,11. δῖο Βοενοόμπον Δακεδαι- 
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μόνιοι 1, 2, 18 ἀπά οἵϊ; δγόθουῃ 
ΠοΙρΡμἰπΐοι τη Εἴοη (92) ὅ, 15; Βεὶ 
ἄθη Αὐρίπιβθη θαβίθρὶ ὁ, 91; νγο]}- 
απ Αἰπθη πίομὶ Ν Π, Ω, 
20; προστάται τῆς Ἐλλάδος ἨΙ; 
Ιτ᾿ 8; Ὀθρίπμπθη ἤθη Κυΐθρ' ρϑβθῃ 
ΠΕ βοῦβου 1, 4: σϑρθῃ ΕΠ5.ἢ, 21 
--91 ; βοῃίοκθη ἤθη {,γϑαηᾶγοβ Ππδ0]} 
ῬΠοΙτ5 ὅ,. θ; βίθοοη μεὶ Κουϊπίῃ ΙΝ, 
2, 1ό Πἶ ; θεοὶ Κηϊάοβ βϑβίθρι 9,10: 
μοοίηηθη Κυΐθο τηἱῤΐ Μαηίίηρα Υ, 2, 
1: ρορθηὴ ΟἸγ πίῃ 2, 28; τηδοῆθῃ 
Ευϊθάθῃ 571 ν. Οὔτ, ΙΊ, 3, 10: θεοὶ 
Τι θυ κίγα ρ β ἢ ρθη 4, 18; θεοὶ Μαη- 
{ἰπθᾶ ὙΠ], ὅ, 21 ἢ. 

Λακράτης Τιακοαδηυηοηίον ΠΠ, 4, 99. 
Λάκωνες -Ξ “Λακεδαιμόνιοι ᾿, Ε 
θὰ ν, ΠΝ ΑΘ τ ἸΒΡΎ Πα Λαχωΐ 
νιχή “ἃ ὍΝ 18: ΤΥ ΟΣ ΘΉΙΘ.: 

2, 9; 81; ὅ, 21; δυσεμβολω- 
τάτη ὅ, 24. Λακχωνικχοί ΙΝ. 8, 
δῦ ὃ. 857. «Μακωνικαὶ “νῆες 1, 
0, 94. 

Λαάμκψαχος τ ἴη ΚΙοίπαβίθη ἃ ΠῚ 
ἨΘΙΠοϑροηί 1, ΤΟ ΠΗ ΘΌΓΕ: 
ΟΡ ς ΕΣ ΠἾ, Ἵ 0. 

Λάρισα Θίααί π΄ ΤΗΘδβα! θα ΙΝ 14. 
84: ϑδίδαί ἴηὴ Τγοδβ ΠΙ, 1, 18.110: 
Αἰγυπτία ϑίιαάί ἴῃ Αθο 15 1Π, 1, 7. 
16 Εἴην. Μαρισαῖοι 11, ὃ, 4; 
Ιν, 8, 8. 

Λάρισος ΕἸ..85 'π ΕἸ15. 17, 2, 28. 
Λασιώὼών ϑιαάι δῦ ἀον Θτάπξο νοι 

ἘΠῚ απα Ανὐκαάΐθη ΠΠ, 2, 90; ΥΠ, 
ἡ, 12. 16 πϊην. Λασιώνιοι ΙΝ, 
Δα Τὸ 

Λεόντιάδης ΤΠΘΡαποϑυ, {γἴ{{ ταϊί ἄθιη 
ϑρδγίδηθυ ἡΠοθθί 85 ἴῃ Ψουθ᾽ πα πηρ; 
ν, 2, 25 ἢ; ἀβουϊτοΐουι ἀδεαβοι θη 
α16 Κααπηβία 2, 29; κἰαρὶ ἴῃ ϑραγία 
ἄθη ᾿βπιθηΐδ8 ἃη 2, 92 {ΠῚ - ροἰδαίοι 
4, “. 

Λεοντῖνοι Βονόπηοῦ ἀον. ρ] θἰομηἃ- 
τηΐρ θη 5108 ηθη δίαασιί 1|, 8, ὅ. 

ΜΛεοντίς ῬΗγ ἀογὺ ΑἸΠπθποὺ 1], 
4, 27. 

“Λεόντιχος Αἰποποὺ Υ,, 1, 20. 
Λεπρεᾶται Βενοδηθν ἄθδυ {Ἰρῃν}1- 

Βοῆρθη ϑδιαάι “Μέπρεον ΠῚ, 2, 20: ΥἹ, 
ὅ., 11. 

Δλέσβος Ιη868] νοῦ ἄθν Κὔβϑίοθ Ἷ 
ἈΘΌΠΒΟΙΣ 1 0. 1 90 9275; 
9. ὅ; 3, 32: 86: ἸΥ, 8, 28. 

Λετρῖνοι Θιδᾶι ἴπ ΕΠ 15 ΠῚ πϑτϑρ. 

115} 

τ 
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Πῖο Εἴην. 
Ῥ, Ὁ. 

Αευκάς [η56] ἃ ἐν Κὐβίθ νοὶ ἀκατγ- 
πδηΐθη ΥΙ, 2, 8 ἃ. 20. 

Λευκολοφίδης ΑἸμθηον 1, 4, 21, 
Λευκόφρυς ϑιδάι ἴῃ [ουΐθη 1.12, 

θὰ ΤΝ 8,.12, 
Λεῦκτρα 1) ϑίααι ἰὴ ΒΟΡΈΗΝ, Υ, 4, 

ϑθ..Ὁ1,.4,. 4 α..9. 8.3.8, 58 
ΨΙΙ, Ἴν 85: » Ἄν ΧΡ διδάι ἐν Πρ ἅδὲ 
ἀΐϊοη ὟἹ, ὅ,. 24. 

Λέχαιον Βαΐει νου Κουίμιῃ ἀπὶ Κο- 
τἰ μ᾿ ἰβοῆθη «ΜῸ. ΙΝ, 4, 17; ἀιυτοὶὶ 
Μδαθυβο δαὶ αἷς Κουίηιῃ νογραῃ- 

ΘΌρη80 [ΙΗ], 2, θινΝ 

ἀρ 4,.ὃ...17: τ. τ  ΠΠππ:  : 
δ ἴδ 0,,Ἰωὲ 

ΠΟΤᾺ “" ΝΟ ΑεῚ διγαίορο 1, ὃ, 16; 
θ, 16. --ΝΙΙ, 1,,88 8... 2) Ἑρδο- 
τῸ5 ἴθ ϑρανία ἐδ γε πε 9, 

"10, 8) ϑα!διηϊηΐϊον Π, 8, 89. 
“Αεωτυχίέδης δοίη 465 ϑρανίδη!βο 6 ἢ 

Κοὐηὶρβ Αρὶβ ΠΙ, 8, 1 
Λήμνος Τα86] ἴῃ πὄνα!. ἂρ ἰβοῆθη 

ΜΙ ουδ. Εν 8,10 9 ἢ 1, ἐΘ ἢ. 
Αἰίβυς Ναϊάνοῃ ἀθν ϑρανίαπον 

Α͂, 28. 
Λίχας ϑρατγίδηεον 1Π|, 2, 21. 
“Λοχρίές Τιαηἀβομαῖν ἴῃ Μη Ιου θοῃθη- 

Ιαβὰ ΠῚ ΚΘ δι Εν: 8.9 ὲ. 916 
ΒΟΝΟΝΠΟΥ Δοκχροί ΤΥ, 5.122. »»Μπᾶ 
“νὰν Ὀπούντιοι τὴ ΜΝ 
Μδϑούα ΠΠ, ὅ, 8 ἢν; 1ν, 2, 171: ατὰ 
Ὀζόλαι δτὰ ποεἰμ θα οίηδη αμΜ}: ΙΥ, 
2, -17:; ἀμῳστεοοξ,» 89. ΔΌΨΙ, 
θ.,κῶ9. 

Αυδίέα σῦν ἴτ νγ68.}. ΚΙοίη- 
ἃϑῖθιι 1, 2, 4. 

Αὐκαιϑος ΑἸἰποπθν ΥἹΙ, 8, 2. 
Λυκάριος ἙρΠοτοβ ἴῃ βρϑτία 414 
Ὁ ΠΝ ἰ3,.-10: 

ἈΜΣΡΙΦΗ ΟὙπιπαβί μη θ61 Αἰπθὴ 1,1, 
8 ΠΟ 7. 

ἜΡΞαν ΑἸΒΘπΘΥ 1, 7, 18. 
Λυκομήδης Μαηεΐηθϑυ ΨΙ;, 1,.93.1.: 

89: 4, 2. 
Λυκοῦργος ΒγΖεαηίϊου 1, 8, 18. 
Δυχόφρων γ0ὴ ΡΒοιᾶθ, Ἠδυυβομον 

ἴῃ Τηθββα! θη 11, ὃ, 4. 
ΛΑὐσανδρος 1) ὥϑρανίαηον, Ναθαν 

407 ν. ΟἿν. Ἵ, ὅ, 1---ᾶ, 2, ψοῖς 11], 
Ι, 9:1, 1, ὁ; νὰ νοὴ ἄθῃ 8ϑϊἃ- 
(50 ῃθη Βιιμ θϑρ ΘΠΌβ56η. αἷβ8 Βοίθἢ8- 
Βᾶθον νϑυϊαηρὺ 1,1, Θ: ουῃᾶϊν ἄθη 
ΒοΙθη! πίον ἀθπὶ ΑΥΆΪΚΟΒ 1. 7; 8Β61Π6 
Κυῖθρ ἢ ἤγαηρ 406 ν, Οπν. 1, 10 [΄ ; 

ΤΠ, 

Ναιθη- Ν ουΖοι 155. 

6" νουπίομίοί αἴθ δίῃ θη ΐβοῃο ΕἸοιίο 
θ6ὶ Αἱροβροίδπιοι |, 232---θῷ ; ἡδοἢδί- 
ἴοΙσομα6. Εν] αησθ ἴῃ ἔθη 866- 
βίδαίθῃ 2, 1 ἢ; ὃ -ϑ; οὐ θοϊαρονὶ 
Αἰμδη 2, 9 ἢ, ; βοῃ! οι ἀὶθ Μδᾶθῃ 
2, 28. ϑυοῦθιὶ β'δηιοϑ 8, ὃ ἃ. θ; 
Κοῆγὶ ἤδοὴ ἤδαβθ συγῖοκ 8, 8; ψῖγὰ 
408 ν. ΟΠν. πδὸ} Αἰ κα σθβοῃίοκι 
4, 28, Ἐν πηϊουβι χε ἀἴθ Αβρυΐοϊο 
465 Αρϑβϑίίαοβ δῦ αἴ Κδηϊρσδυν γα 
ΠΠ,3, ὁ; Βεγθάθι ἀθηβθίθθη σὰ ἄθιῃ 
ζαρο π80])] Αβίθπη 4, 2; βεῖη δϑι- 

ἔπτη ἴθ Αϑίθη 4, 7--θ: οὐ ψῖνὰ 
305. 80} ΡοΟἸκῖβ ρθβοῃϊοκὶ ὅ, ὁ; 
γὔοκι ἴῃ Βορθοιΐϊθη οἷη ὅ, 17; ἔδ!Π 
θεοὶ Ηαϊϊασίοβ ὃ, 18 ἔ, --- βϑῖηθ 
Ποκαγοιίθη ΠῚ, ὃ, 18, --- 29) ΒΙκγο- 
ηἷοῦ ὙΠ, 1, 46. 

Λυσίας ϑιναίοσε ἀδθν Αἰμοπον 1, θ, 
80; ἴῃ Αἰμθη δηροκίαρε 7, 2, 

ΔΛυσίέμαχος Διμοπον, Ηϊρράιο ππίον 
ἄρῃ Ὀνοϊββὶρ 11, 4, 8. 26. 

Λυσιμένης ΘΙ Κγοπΐον ΥΙ, 1,45. 
Λύσιππος ἢ λοντες χὐθρ διτροδὲ ἴῃ 

Ερἰἰα]οι ΠῚ, 2, 29 ἔ, 

ΙΜάδυτος ϑιδάὶ πὶ {ἐπνακίβομθη ΟΠον- 
ΒΟΠΠ65 1, 1, ὃ. 

“Μαίανδρος ΕἾκι85. ἴὰ ΡΗγγρίθ. απὰ 
Καυίθη ΠῚ, 23.,:14 υὧἍ 1: δοοιν ες 
δῖ ἀν δ; 24: 

Μακεδονία 1, 1, 12: 1΄., ὃ, δ: , 
2... ΤΣ, ΘΒ 18: γν» Ή. 
Ῥῖο ΒΟΤΟΒΠΘΓ ηϊακεδόνες, Υ͂, ὩΣ 
12. υ, 40. Μακεδονικὸν στράτευμα 
Ν,: ὥ, 48. 

Μάκιστος δίδαι ἴῃ. ΤΡ γ] θη ΠΙ, 2, 
80, Πῖ6 Εἰἴῃν. ακίστιοι 2, 25. 

Μαλέα Οὐἱ ἰπ Ιακομΐθη 1, 2, 18; 
ἀὰ8 ἀοθῖοὶ 4655. ἥαλεᾶτις ΥΙ,ὅ, 
24. .5, ἃ, ΑΙὭη, 

μαλέα ἄκρα αυῇ 1,65005. 1, ὃ, 20. 
Μανία δὰ58 αγάδπμοβ, δ δι Πα! υῖη 

ἰὴ Αθο δ ΠῚ, 1, 10---14, 
Μαντίϑεος Αἰποποῦ 1,1, 10; 8, 18. 
ἹΠαντίνεια ϑίαάιν ἴθ Ανκαάϊθη [ν΄ 

18: Υ, 2, 2; ἴῃ νον θυ δυῖ- 
σοιῦβι 2, 7; νιθάθυ νϑγοϊ ἰοὺ ΥἹ, ὅ, 
9 ἢ: ΝΠ, ὅ, 9; Βεϊιονιγοθη ἀᾶ- 
5605. ὙΠ, ὃ, 10; δομίδομι 20 τ, 
[).45 αορίοι αντινική ΥἹ, ὅ, 16; 
17. Ὀῖ6 Εἴην. Μαντινεῖς Τ|1, 2, 
Φν ἹΝ, 2.,..14.5..4.. 1 7 2 τυ, ἄρῃ 
Τιακοα ἃπηοπίουπ ἀπρορυ θη 580 ν. 



Νδαᾶιηϑη-ὄ ουζοι οι 585. 

Οπν, Ν, 2, 1 δ᾽; Ἰοϊβίθῃ. ἀθηβθίθθη 
Ηθογθϑίο!ρθ ΥἹ, 4,18; υυἱϑάθι' 5610- 
ϑίδπαϊρ ὅ, 8 εἴ; 3 ἰθιθα βδορεη θν- 
ΘΒΟΠΊΘΠο5᾽ ὁ, 18 ἔν: πορίηθη ΤΊ]61} 
Δ ἄδθη δαάοιη ἴῃ Τοροϑα ὅ, [ὅ ἢ; 
Ζυυὶδὶ τὴΐν ἀθη Αὐκδάϊθγη ΥἹΠ,, 4, 88; 
θοθθι ἀϊθ ΤΠ ΠΘΡΆΠοΥ ὅ, 1, 

ΜΠ αρακοί ΟΠ Κουβομαῦι. π΄ Λϑίο!θη 
ἘΠῚ; ἢ. 

᾿Ιαργανεῖς Εἴπνν. ἄδὺ ὑπ ρ ἢ ΒΟ θη 
διαάι άργανα 111,2, 25; 80: ΙΓ, 
ἐλυκαν ἐν  Αμ.: ὙΠ, 4, ἐ43 6. 

Μεγαβάτης ΡῬειβοῖ, ϑόμη 465 ὅ'ρὶ- 
{πν]ἀαίθϑ ΓΝ, 1, 28. 

᾿πευαλονὀλξεαὶ ΒουΟΠ ον ἀθΥ Πρ 
δορτπαοίοῃ Πεγάλη πόλις ἴῃ Ατ- 
Κααΐϊθη ὙΠ, ὅ, ὅ. 

Μέγαρα ϑιαᾷί ἀπὶ ἰβίμπιοβ ', 1, 86; 
2 Δ ΠΗ 4,.,1.: ΙΝ. 4. 18: Δ; 4, 
41; δῦ; ὅ8. Πὰ8 Θοθιοὶ Μεγαρι- 
κή Υ, λ, 18: ΥἹ, 4, 26, 16 ΕἸην. 
Μεγαρεῖς 1, ϑ, 1. 

Μέγιλλος ϑρατίαποι ΠΙ, 4, θ. 
Μειδίας ΘΟ ΙΘΘΘΥΒΟΠΠ, ἀογῦ Μαηΐα 

ΠΙ|,1, 14---28, 
Μελάνθιος Αἰἤθηον 11, 8, 46, 
Μελάνιππος ἈΠΟοαΪοΥ ΥΙ, ̓ Ἂ 80. 
Μελάνωπος Αἰῆθπον ΥἹ, 8, 2. 
Μέλητος ΑἸΠΘΠοΡ 11, 4, 36. 
Ππέλων Ὑπερᾶπον Υ, 4,2 δ᾽, : 19. 
Μένανδρος ΑἸΒΘΗΘΙ Γ᾽ 2: 16; δίρδ- 
66 6 11 160: 260. 

ἹΜένασκος ϑρατίαῃον [Υ, 2, 8. 
Μενεχλῆς Αἰμθηον [, 7, 84. 
Μενεχράτης ΘΥΓΔΙΚΌΒΘΥ ΠΡ ΠΕΎΡ ΟΣ 
ἹΠένων ὙΠεβρίεν Υ, 4, δῦ. 
Μεσσήνη Ηδαριβίαδι νη Μοβϑθηΐθη 
ὙΠ, 27 90: 18 ΒΟ ΘΒ 
Μεσσήνιοι Ὁ, 95 ὙΠ ΙΡ99; 
ὅ, ὅ. 

ῆηδέα Οτι 
28; 20, 

Μηδία Ἰιαμά ἴῃ νοτγάοιδβίθη 11, !, 
18. θίο Βονομπον ησοιῖ, 2, ι9. 

Μηδοχος Κδϑιηὶρ ἀδν Οάνγβϑη ΙΝ, 
8, 26. 

πήραν δίααις δα Τ65008 [, 2, 
ἘΠ λ00,} 12Ἐυ 8, ΙΝ» 8. 28: Ῥὶ6 
Εἴην, ηϑυμναῖοι 1, 6, 18 ἢ; 
195...» 296. 

Μηλιεῖς ΝΟ ΚοΥβ αἴ πὶ πότα!. Μιι- 
(61 Ο ΘΟ 8]. ἹΠ|᾿ ὅς ὁ: 1Ὁ.,....,.17: 
ΥΙ, 5, 28. 

ΑΘ ΟΠ15., ΠΡ 1; 

16 

ΜΜηλόβιος οἷπον ἄδθνι Ὀγεϊββίρ ἴῃ 
Αἰμθη 1], 8, 2, 

“Μῆλος εἷπο 'Δδν ϑρονγδάθῃ ἹΝ, 8, 7. 
ὦ Βονοιποῦ ηλιοι 1, 2, 8 

0, 

μΐγδων ϑραγίαπον 1Π, 4, 20. 
Μέλητος Ἰομίβοθ ϑιδᾶι ἴῃ ΚΙοϊηϑϑίθῃ 
ΠΝ ΠΡ ΟΝ ἘΣ πον ΤΥ ἡ 
Ρῖο Εἴηνν. ᾿πιλήσιοι Ὁ; 8: 1] 

» 90, 
ΠΝ ϑραγίδηθυ 1,1, 4 Β᾽ ; (ἅΠι 

μ6ὶ Κγαίῖκοβ 1, 18; 8, 17. 
Μισγολαΐδας ἘρΠοΙΟΒ ἴῃ ϑρατία 410 

ν. Ον. 11, ὃ, 10. 
Μιτραῖος ῬοΙβοὺ Π,1.:8: 
ΪΠιτροβάτης Ροιβου Γ 9. 12. 
ἥεγνασιππος Ναυδτοῖ ΓΗ ΘΡΔΥίΔΠΘΓ 
γΠῸ 2-- λῶν 

Ἱπνησιϑείδης οἴπον ἀδγν Ὀγοιββίρ ἴῃ 
Αἰμρη 11], ὃ, 2. 

Ἱπνησίλοχος ἀ686]. 
Πουνυχία Ἠαΐεπ νοπ Αἰδθ 11, 4, 
11 ἃ. 37. 5. δύο} Ἄρτεμις. 
Μύρινα Βίδαι ἴῃ ΑΘ60}15 ΠῚ, 1, ὅ. 
υσέία Τιδιἀϑοῃδῖ. ἴῃ ΚΙεϊμαβέθη Ι, 

4, Ἴ. Ῥῖε Βονομπεῖ υσοέξ ΤΙ], 1, 
199 ἼΝ ἅν 924, 

Ηυσχων ϑγνιακαβον, ϑόμη 465 Με- 
ποκγαίθβ [, 1, 29. 

υτιλήνη Βιαᾶι δῦ ΙΠ65005 1, 0, 
10: 2 0 7. 0 ἘΠ 2 » ὃς: ΙΥ, 8, 
28, Ρίδ Εἴην,. Μυτιληναῖοι ΓΕ Ὁ, 
δ. 28." 

Δ πϑυεγ Βοῦρ ἰπ ΤΠοϑβα!ίθη [Υ΄, 
8, 8 1 

Ναυβάτης δραρίαπον ΠΠ, 2, ὁ, 
Ναυκχλείδας ΒρΠοΥοΒ. ἴῃ ϑρανία 1, 

4, 86. 
Ναυκχλῆς ϑοιἀπογδη γον ἀθυ Κραν- 

ἰάηον ὙΠ, 1, 41]. 
Ναύπακτὸς ᾿διδαι ἴῃ. Αϑίο θη 81] 

κονίηῃ, ΜΡ. [Υ, 6, 14. 
Ναυπλέα Βαϊοπδίααι, ἴῃ Αγροῆβ ΙΝ, 
Ὁ. 

Νεανδρεῖς Εἴμπνν. ἀ6ν ἀο δοίη δίδα!ι 
νεανδρία Τ|,1, 10. 

Νεμέα ϑιαᾶι ἴῃ ΑΥΒῸ]5 ΙΝ, ὩΣ 14: 
8. ΠῚ, δ᾽ 15, 0: 

Νικήρατος Αἰμδπθὲ, ϑοΠη 468 Νιί- 
ἘΠΒ..11}} 59. 

Νικίας Αἰβδπον. 15.8.5. 89: 
Νικόλοχος Θραγιᾶποι Νλοϊκιθινςὃ 

26: Ναιάᾶγοῃ 4, θὅ,. 
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Νικόστρατος ΔΑἰμοπον 11, 4, 0. 
Νιχόφημος ΑἰΠδποὺ ΨΥ, 8, 8, 
Νότιον Ἠαΐοη νοὶ ΚοΙοριιοι Πλῶοῖᾷ 

πώ 1115. Ὁ} 982 δὲς ΠῚ: ΠΡ ᾿ῸΣ 

Ξενίας ἘΠοον ΠΙ, 2, 27. 
Ξενοχλῆς Θρανιᾶπου ΠΙ|, 4, 20. 
Ξέρξης Κδυϊρς ἄον Ρουβοὺ Π, 1, 8. 

᾿Οδρύσαι ιμτακίβομο Ὑ ΟΙΚουβ μα ΠῚ, 
Ὁ 25, ὃ. ΤΥ 8.636. 

Οἰνιάδαι Θιαάν ἴῃ ΑκΚανηδηΐθη ΤΥ, 
θ, 14. 

Οἰνόη 1) αἰμβοιό᾽ ᾿Θεδηζδιαᾶὲ ΤΣ; 
28, --- 2) Καβί611 ἴτὰ Ροίγἕοη ΤΥ, 5, 
θ. ν,5:}80: 

Οἰον οΥἱ ἴῃ ΘΚινῖιῖθ ΜΠ; ;. 8 
Εἴηνν. Θέάαται ὃ. 20. 

Οἰταῖοι Ν᾿ ΟΠ Κουβομα ἢ ἀπὶ Θεία Θ60. 
Τ᾿, ὩΣ 1585 ΠΡ ΟΣ 

Ὀζόλαι 5 Δοκροί. 
᾿θλονϑεῦς ΘΡΥΙΔΠΟΡ  ΣΡΟΟΣ 
[Ὄλουρος Ἐύδίο ἴῃ Αὐμδϊᾶ ΥΠ|}4, 

1“. 
᾿λυμπέα ϑιαᾶι ἴῃ ΕΠῚ5. ΠῚ, 2 ϑ)ν Ὁ" 

ΓΨ, ἩΡΆΘΣΕ Τῶν ΜΉ; 44.029 δ᾽ 
ὈΪ6 ἀοτί βοβεϊουίθη ΒΡίοΙ6 τὰ Ὀὀλύᾳ: 
πιῶ ΝΊΙ, 4, 28. Ὀλυμπιακὸν 
ἔτος Ἔθδπα. Ὀλυμιπιακὴ ὁδός 
οροηπά. ᾿θλυμπιακὸν ὄρος 4. 14. 

Ὄλυνϑος ϑιαάι αὐ ΟΠ Κία το Ν, 2, 
11.327: 8,4: 8,9. 16 Εἴην. Ὀλύν- 
ϑιοι Υ, 3, 18 ἢ": 2: Ὁ Θ 5.79.5 1 ἘΠ: 
20: 4, ὅ4. 

Ὄνειον αοΡ. ἁπἰ ἄοθτὴ ϑιἢ π|ὸ5 ΥἹ, ὅ; 
51: Ὁ 1 5 Π ονϑ σι 

Ὀνομακλῆς 1) οἴῃοὺ ἄθυ Ὀνοιββὶρ 
ἴῃ ΑἸἰδη. 11, 8, 2...-Ξ ) ἘΡΠΟΡΟΚ 
'ἴπ ϑρανία 424 ν. Ομ ΠΡ 0. 

᾿Ονομάντιος Ἐρ]ιοτοβ ἴῃ βρατία 412 
γὲ ΟἾν Ὑ{πΠ|3110ὲ 

᾿πούντιοι 5. Λοκροί. 
Ὄρσιππος ϑρατνίδηον ΙΝ, 2, 8. 
᾿Ορχομενός 1) ϑίααι ἴπ Βοδοιίοι ΠΠ, 

5,7} 18} 19: π 18 τηνε Ὁρ. 
χομένιοι ΠῚ, 5. ΕΝ "7 9, 
15 ἐν; Ν, 4, 86 [,; ΥἹ, 4, 10. -- 
2) διδάί τῷ τὴν ἐορον ΕΟ ΘΥΕΥ, 
τὶ 29.; ΝῚ; 5: 17; ΘΟ ΙΒ Εἰην, 

δ, ε1᾿ ἃ, ἐπ 
"Οτὺς Κύηΐς ἄονὺ ῬΑΡΠΙαροπΐον ΤΥ, 1, 

ΠΝ 

Παγασαΐς Παίοπδίααι νοῦ Ῥ]οτὰΘ. ἴῃ 
ΤΙ θϑβαιίὶθη ΚΟ, 4, ὅθ, 

Νδιηθη- νου Ζο ἢ ηἾ55. 

Παγγαῖον ἋδεΡ. 
ὃ. ΤΠ 

Πρ χουν οαν ΕἼ τι88. ἴῃ Τυγάϊοη 1Π, 4, 
[ 

ἴῃ. Μακοάοπίθη Κ᾽, 

πο ορερν β νΝ δίας ἴῃ. Αθο 8 

βατ ὁ ὑλρσα Βίδαι ἴη βένοχα 1], 
ὅ, 9. ίο Εἴην. Παλλαντιεῖς ΥἹΙ, 

πλλήνη ἨΙθῖη8561 σνοὴ ΟἸνα κι ακ 

πάβεφιλος διγαίορο ἀθὺ Αἰπθηον Υ, 

μνῶν ἙΡΒοτοβ. ἴη ϑρατία 400 
γ. ὍΠπε; ΓΘ πὴ, 

πίραλος ̓ ΒΟΙΗΤ ΤΕΣ Αἰδοπου ΤΡ, 
28. 85, ἢ, ΑἸ ΝΣ ΥἹ, 5, [4. 

Παραπίτα θαι Ἴ ̓ΡΒΑΓπάΡᾶΖΟΒ 
ΤᾺ ΠΟΥ, 

Πάριον Βίααί 
ἘΠ 69: 

Πάρος εἶπο ἄδτ ἀῶ, ἀπ ΗΝ 
Παρράσιοι Βονομπον (ον αὐκαάὶ. 

Βοῆῃ6η δία Παρρασία Υ]Ι], 1, 28. 
Πασίέμαχος ϑραγίαπου ἸΨ,, ᾿, Ι0.Ψ 
Πασίμηλος Κουνϊπίπον ἸΝ, 4, 4 α. 
ἼΣΗΣ ὩΣ. 

Πασιππέδας ϑραγίαπον 1, 1, 82: 
Θ᾽ 19 ΠΡ 

Πατησιάδης Ἐρποτῖοβ ἰη ϑρατία 410 
νι ο; ΤῸ ΘΝ: 

Παυσανίας Κῦπϊρ νοι ϑραγία 1, 2, 
7: πἰθῃϊ σϑσοῖ Αἰμθηῃ 4, 29---89: 
δοροῃ αἰ ΤῆΘΡαποὺ ΠΙ, ὅ, 17---24: 
Θ6 ἢ πδ80}} Τρ θα ἴῃ ἀἶθ νϑυθαηηπηρ; 
ὃ, 25; Ετοιιπα ἄον Μαηῃϊπθοῦ Υ, 

ἃπΠ ΗΠ] βροῦΐ 1, 

Ὁ 
“8, 

Παφλαγονέα Ἰιαυάἀβομαῦν ἴπ ΚΙοῖη- 
αϑίθπ ἸΚ, 1, 2 ἢ. ϊθ. Βουοΐηοῦ 
Παφλαγόνες Κ᾿ν, ΤΩΝ. 

Πειραιεὺς Ἠκπίορη νοῦ Αἰποη 1, 1, 
90: 9.) φῶ 4, 191: πο στ σον 
τύ: Ὁ: 1) δ, ὅς, 1} 51 2. 38. 
ἀϊδ᾽ Βο[οριϊραπροη φοβο οἱ ικ δὶ Ἂ 
8; ἀτείχιστος ΠΙ, ὅ, 16; νοπὶ 
Κοποη πθὶ Βο[οβιϊρι ἵν 
ἀπύλωτος Ν, 4, 20; πιὶὶ Ὑποτοι 
δ ε 4, 34. Τηθαίον ἀλβ6} 8. ΤΙ, 
4, 92 » Βιοἰ θείοιο 1, 2,14, οἱ [ δέκα 
ἐν τῆλιρδιθα ἄρχοντες 11, 4, 19. 
Λάνουθία!ο Εουτη Πειραιοὶ ἸΙ, 4, 9}, 

Πείραιον ἃτὰ ᾿βίμπιοβ ἸΥ, δ, 1.15, 
ἃ. Αὐπ 9 5 98 1 

Πείσανδρος ϑρανίαπον, Νδῦδγοι ΠῚ, 

Ἄνας γαα, ας τε ὦ τῶν τ ἢ ἀν ταν ξθαρε 

πες ἢ 4 ὠα ." 



Ναιηθη-  υΖο ο ἢ155. 

Δ} 7290: 
10.»12. 

Πεισίαναξ Αἰπδηου 1, 4, 190: 7, 12. 
Πεισίας δϑιταίοδα ἀον Δυρίνον ΥἹἼΙ], 

1. 41. 
Πείσων εἰπον ἀθι θνεῖβϑίβ ἴῃ ΑἸΠοὴ 

1.8. 2. 
πέλλα Ηαιρίϑίααι ἴῃ Μακθάοηϊθῃ Υ, 

2,. 13. 
Πελλήνη 1) ϑιαάι τι ΑΘ λα ΥΠ,1,18; 

2. 18. 20. 16 ΐην. Πελληνεῖς 
ΙΥ͂, 2, 20: ΥἹ, ὅ, 29: 11,1, 10 ἔ;; 
Ὁ "- 4, 7: --- 2) 8ιδαΐ ἴῃ Τὰ κο- 
πΐθῃ ΜΗ: ὅ, 9. Πελληνεῦς {Π], 
ΦΈΡΕΙΝ 

17{λλῆς ϑρανίαπον ΡΥ, 8, 29, 
Πελοπίδας ΤΠδῦδηθυ, 415 ἀθβδηάίον 

ἴῃ Ρογβίθηῃ ΥἹΙ, 1, 858-40. 

Πελοπόννησος ΠΙ, 2, 17: δ,17:;Υ, 

[80 αὶ Κηϊάοβ ν΄, 8, 

0,14: ΥἹ,, .2,.9.ν. δίϊαι, 9216 ΤΡΟΣΒΕ 
Ὡ6}" Πελοποννήσιοι! , 1..19...0; 
ΘσΣ Ἐ, ἜΨΑΆΙ͂, ΡΊ:3 Προ γ1ᾶς πηι 
ὃ, ᾿ ιι. ὑΐίου. 

Πέργαμος ϑιίααι ἴῃ Α601185. ΠΠ,1, 6. 
Περικλῆς δϑιταίερα ἀδν ΑἸΒΕΠΟΥ Ι, 

ὅ. 16: ὃ, 20; δηροκίαρι 7, ο: 
16; 21. 

Πέρφινϑος υπνακίβοϊθ διδὰν ἀη (ον 
Ργορομίὶδ 1, 1, 2]. 

Περχώτη Βίαδι. ἴῃ Τιοαϑ ΓΙ ὺς 
Πέρσαι, 2, 19: 1,4, 14: 25 {᾿ς 
τνῳ» 4.6. τ θεν, ὃ 8; ἍΥ ΠΝ ἃ 
12. Περσικὸν στράτευμα 1, Ὁ» 16. 

Πισᾶται Εἰμνν. ἀδὺ οἰ δἴβϑίμθη διδαι 
Πὶσα ὙἼ], 4, 28 ἴ. 

Πισίδαι ΝΟ κουβοπαί ἰὴ 
11|::1.. 19: 

Πιτῦας Ερμοῦοβ ἴῃ ὥϑϑρανία 422 αἱ. 
405 ν. ιν. 1, ὃ, 1: 11, 8, 10. 

Πλαταιαί ϑιαᾶι ἴῃ σοδέϊοη "4 
10 ἢ; 48. ὉΪ6 Εΐϊηνν. Πλαταιεῖς 
ἥν, "4. -Ἰὺς 71 ἃς»ὅ] 

Πλειστόλας Ἐρ οτοΒ ἴῃ ϑρανία 421 
γ. Ομ Ἢν. 8:10; 

Πλυντήριὰα Ἐδθι ἀθι Αἰμθηθ 
Αἰμθη 1, 4, 12 υ. ἀ. Απη). 

Ποδάνεμος 1) ἀυνβοεμς ΤᾺ 8;7;';':1. 
--- 2) ΡῃΠϊαβίον Υ, 8, 18. 

1ΠΠ6Ο6λλις ϑρανίδιμοι ἸΥ, Θς 
ΔΓ Υ, 4, 6]. 

Πολυαινίδας ϑρᾶγίδηον ὟΙ1, 4, 28, 
Πολυάνϑης Κουϊηιμον 1Π, ὅ, 1. 
Πολυβιάδης ϑρανίαμοῦ σορθη ὈΙνΩΙΝ 

ΒΘβοῃίο Νν, ὃ, 20 α. 0. 

ΚΙΘΙ 516 

1ῃ 

Νδιι- 
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Πολυδάμας Εἰμαϑαλίοι, ν, 
4, 84. 

Πολύδωρος ΤΠ ββαον ΥἹ, 4, 98. 
Πολύξενος ΘΥγααβου ΚΝ, 1, 20. 
Πολυύτροπὸς ΒδΙἀπουαμγον. ἱπὶ Ρ6- 

Ἰοροθηθ8 ΥἹ, ὁ, 11 ἢ, 
Πολύφρων ὝΒΘΒΒΆΙΟΥ ΥἹ, 4,88; 95. 
Πολυχάρης οἷμον (ον ὑοϊβϑὶρ; ἴῃ 

ΑἸ Θη, Ππιθ. 2. 

Πολύχαρμος 10) ϑξραγίαμονυ ἡ, 2, 
41]. --- 2) ΡΠΔΡΒα ον Ἱν, 8, 8. 

Πόντος ἀὰβ β8οῆνανζο Μϑεον ], , 
Ὁ ΗΝ 5 δὴν 27: ΘΠ Υ, 
1 28. 

Ποσειδῶν ἹΝν, ὅ, 1. 4: 7,4 υ. 
ὅ. Γαιάογος ΥἹ, ὅ, 90, 

Πόταμις ϑοῖνη 468 αποβὶβ, ΒΘ] θνν 
ἀθὺ υγΆΚιβοῦ 1, 1, 29. 

Ποτειδάν ἀοιίβοι [ἂν Ποσειδὼν ΠῚ, 
θυ γς 

Ποτέίδαια δϑιαᾶν αὐΐ Ῥα]θπο ΚΝ, 2, 
10: 24: 80: ὁ, 0. 

ΤΠ] οτνιαί ϑιαάι ἴῃ Βοροίϊοη Υ,, 4, 41. 
Πραξίτας Ῥοϊοιηανο ον [κε - 
τη δον, γᾷ. ὦ ἥτς ὃ, 19. 

ΠΠῸράς ὅϑιαάν ἴῃ ΤΙοϑβαϊίοη ΤΥ, 8,9, 
5. 6. ΠΗ]: 

Ποάρβιρ δίαάιν ἴῃ Τικοπίθη. ὙἹΪ, 

τς 

ὌΣΤῚ: 
πριήνη Ἰοπίβοιθ δίδαι ἴῃ ΚΙοὶ βίῃ 
ΠΣ 7 ἀν δὼ 17. 

Πρόαινος Κοημι μου ΤΣ Ὁ. ΤΊΣ 
Προόϑοος ϑρανίαπον ἹΊ, 4, 2. 
πε χη Ἰηϑὸϊ ἰὴ ἄδτ 

ῬΟΠ 8.1, ΠΣ τον: 
86: Ὁ ἦδᾳ 

Προκλῆς 1) ΝοΙΠκοπη6 465 Κδηϊρ5 
Τϑιηαναίοβ ΠΠ. 1, 0. --- 2) ΡμΠαβίδι 
ὙΥ ΓΘ Ρ»ΥῚ; ὅ, 38; Δ ΕΤΑΙ͂ 

προμηϑεῦς ἀν ΣΡ Ύ τς ΠΣ Ἴ, 86. 
Ἴτυν 1) ῬοΠθηθοι τ: ΠΟ: 
- 2) ϑγνιδίιϑον 1, ὃ, 19. 9) 
Τόροαί ΥἹ, δ, Ὁ ἔς“ 86. 

Πρωτόμαχος διταίθρο ἀθγ ΑἸ Θ ΠΟΥ 
151. 10: θ᾽ 890." 16 6835 Φ ΡῊΗΣ 

Ππύγελα Ἠαΐδη ἴῃ Ἰοἠΐοη ΕΣ, 
θ16 Βενομπον ἤυγελεῖς ἐθοημ. 

Πυϑια ὅθι] ἴῃ θεΙΡΙ ὟἹ, 4, 29 [. 
ΤΡ τον Αὐόμομι ἴῃ Αἰμὸι 404 

ν. ἢν, ΨΙ, 
Πύλος Ἴ 15 ἘΠ 1. 4: Ἴῤρυ: 

20. Ῥ΄Ά6Ὲ Εἴην. Πύλεοι Δ, 20. 
Πυρρόλοχος Δυοῖνον 1, 8, 18, 

Ργο- 
Ιν,.5, 
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ῬΡαϑίνης Ῥογδον ΠῚ, 4, 13. 
ἹΡαμφίας ϑρατίαπουν 1, 1, 80, 
ἹΡίον Νοτοοῦ. ἴῃ Αδϑιοιϊίθη ΤΥ, 6, 14; 

8..11: 
Ῥόδος [η56] πὶ Κασραι ἰβοῆθη δίθουο 

1.,.δ. 1: 18:16, 3: Ὁ ΘΠ 117: 
Ιν, 8, 20: Κ, 1, ὅ. ῖα Βϑνο ον 

,. Ῥόδιοι 1, ὃ, 19: ΙΝ, 8, 20. 
Ῥοίτειον δϑιαάι ἴῃ Τγοδβ 1, 1, 2. 

Σάλαμις ἴΤὰ86] Αἰοη σορϑηΐθον {Π, 
2,9. --ὀ Σαλαμινέία 0: ἀον 
Αὐδϑηδε ὟἹ,.3,.14. 

Σάμιος Ναϊάνοι ἄδὺ ϑρανγίαπον ΠῚ, 
1} ᾽ 

Σαμοϑροφκη ἴη861 δὴ ἀθὺ {πνακὶ- 
Βοῆθηῃ Κὔβιο Υ, 1, 7. 

Σάμος Τη56] δὴ ἄδυ ἰοηϊβοιθη Κίβιο 
Ι, 2, 1; 4, 8; ὅ, 14 .; 6, 2; 16; 
ΒΕ ς;. 1 ἴου  9 ὅτὰν ΘΕ ΊΜΒΝΙ 
24. ὍὮϊε Εἴην. Σάμιοι 1, 0, 29; 
11, 2, 6; Σαῤιαὶ νῆες 1,6. 35; 
7.,.ϑῦ. 

Σάρδεις Ἠαυρίβίαα! νοῦ Τιγάϊοη [, 
ἵ εν ΤΠ ΠΡ τ το» 
8, 21. Σαρδιανὸς τόπος ΠἸΠ|, 
ἘΚ ΠΣ 

Σάτυρος Δεϊιῦ!Ἔςε ἀον νοϊβϑὶρ ἴῃ 
Αἴμθη 1, ὃ, ὅ4. 

Σελινοῦς ϑίααι ἴῃ ΒιοΠ6ὴ 1, 1, 97. 
16 Εἰηνν. Σ:ελενούσιοι 1, 2, 10. 
Σελινούσιαι νῆες Ἰ, 2, 8. 

Σελλασία διαάί ἴὰ Τακοπῖθι 11, 2, 
15. 18. ὙΠ ΟἿΣ ὟΝ ΜΙ Σ 

Σεύϑης Κύὐηΐϊρ ἀν Οάνγβθὰ ΠῚ, 2, 
ΟΡ ) ΕΙΝΕ Θ᾽. ΔΩΣ 

Σηλυβρία ϑιαάι ἴῃ ΤὨνδιθη. δὴ (ον 
ῬΤΟΡΟΠΒ, νὴ ΤΥ ΘΗ τ τΡΙῸ 
Εἴην. Σηλυβριανοί 1, 1, 21. 

Σηστός ϑιαάϊ διυΐ θαι {ΠΡ ΚΙ Β  θὴ 
ΟΠ ΘΥΒΟηΠ65 ἃπὶ ΠΟΙ Ιϑροῦί 1, 1, 7; 
11: 861: 15. Π 1 Στ αΥ, 
8. αὶ, Ὁ. 

Σϑενέλαος 5ρατνίδηΐϊβοιον Παγηιοϑί 
ἴη Βγζϑηῃίϊοη [{, 2, 2, 

Σιδοῦς οΟΥι αὐ ἀδὴ ᾿ἸβιΠπ]08. 8η] 
βαγοηίβομθη Μ0. ΙΥ, 4, 18; ὅ, 19, 

Σικπελέω 1... 137... 5. ΔΑΝ, δι 
ῖ6ὸ Βονόιηον Σικελιῶται Ἰ], 
2,124. 

Σικυοὴν ϑιαάι πὶ πὔνα]!. ΡΘΙΟΡΟΙ 65 
Ιν,.2,.14: 4, , Ἐπ; 5, 49 ΑΗΥΙΣ 
17 ἢ» ΑΔ ΠΡ, 916 ΠΏ. Σικυώ- 

Ναθη-  υΖοι ἢ π 158. 

νιϑὲ Ἰνν 2} 1θὲ 4:18 ΠΥ ΥΙ 4, 
18; ΥἹΙ, 2, 2. 

Σίσυφος ΒΒεϊηδπηθ 468 θυ κυ! άα8 
ΗΙ »ῃν 18. : 

Σ χῆψις ϑιαᾶάι ἴῃ Ὑγοὰβ 1Π,1., 1ὅ ἢ 
Ὀῖο Εἴην. Σιχήψιοι Π|,1, 21. 

Σκχιλλούντιοι Ἐϊηνν. ἀδὺ. {ΡΝ }]- 
80ῃδη δίαδαί Σκιλλοὺς ΥἹ, ὅ, 2. 

Σ κιρῖτις ΤιΔῃ 50) α! δὲ ἀθνὺ ἀγθηζα 
νο Τα κοηΐθη πη Αὐκϑάϊΐθῃ ὙἹ, ὃ, 
24 ἴ, 16 Βουοῆπον ΣΙ χειρέῖταις Υ, 
2, 24; 4, 2 [. 

Σκχιωναῖοι την. ἀδν Βιαᾶι Σκιώνη 
δυΐ Ραϊίθηθ Π, 2,.ὃ, 

Σχόπας Ὑδποββαίονῦ ΥἹ, 1, 19. 
Σ. χοτουσσαῖοι Βονοπηον ἄθν {1|68- 

58 Π5ΟΠΘὴ Βίααι ΣΙκοτοῦσσα ἸΚ΄, 8, 8, 
Σχυϑῆὴς ϑρανίδηον 1Π, 4, 20. 
Σκῦρος οἷπο ἀδθν ϑρονδάθι [ν, 8, 

15; Υ, 1, 31. 
Σχῶλος νι ἴῃ Βοροίϊοη Υ, 4, 49. 
Σούν:τον Νοῖρον. ἂῃ ἄδν ϑἀβρῖιτο 

γὸ ΑΥΚ ὅ9. 
Σοφοκχλῆς εοἷπεν ἀθν Ὀγεϊβϑὶρ ἴῃ 

ΑἸμ6η 11, ὃ, 2. ᾿ 
Σπάρτη Παιρίδίααι γνοὺς Τα Κοπίθῃ 

Ι, 1, "85. θυ ϑοβα δ ἐδ} π|9.3, 
10: ΥἼΙ, 1, 39: .95;.2. θυ συπ, 
Ὁϊ6 ἀονίβοιιθ Βενδικουιηρ Σπαρ- 
τιᾶται 11. 8.8 ἢ; ἀντ υ θη .}9, 
58; , 1, 11; 8, 8 ἢ; 4, 89; ΥἹ, 
δ, 21; ΥΙ], ὅ, 9. 

Σπάρτωλος ϑίαᾶι ἴῃ Μαϊκβάοῃϊοη 
ΝΟ ϑ 00. 

Σπιϑροιδάτης Ῥοῖβοῦ, νερθιπαάεί 
510} τὴν Αροβίαοβ ΠΠ, 4, 10; ΙΥ, 
Ρ; 2. δὲ; ΟύΗῶῦι 

Στάγης ῬοΙδοῦ 1, 2, ὃ. 
Στάλκας Εἰδον ὟἼΙ, 4, 10, 
Στάσιππος Τορδοαὶ ΥἹ, 4, 18; ὅ, 

θ 1... .80: 
Στειριεύς ται δἰἰβοθθη ΠΘηι08 ἐὥτει- 

ριά σομδιθηᾷ Ὁ, 8, 30. 
Στησικλῆς διταίορο ἀν Αἰμθηθν ΥἹ, 

Ὁ. 10. 
Στρατόλας Ιεον ΝΙ], 4, 16; 91. 
Στράτος Ἰἰαυριβίαψι ἀθν ΑΚ ΠΆΒ 6. 

ΙΥ, 6, 4. 
Στρομβιχίδης Διμοπον ὙἹ, ὃ, 2. 
Σ τρούϑας ρεονβίβομον βδίνγδρ ἴῃ ΚΙοίη- 

αβίϑῃ ἸΥ͂, 8, 11 Πὶ 
Στυμφάλιος Εἴμν. ἀθν δυκα βο!νθ 

ϑίδάι Στύμφαλος ΥἹΙ, 8, 1. 
Συέννεσις Εὔτγϑβι ἴῃ ΚΙΠΚίθη ἪΠΙ, 1,1, 
Συρακοῦσαι ϑιαᾷάι ἴῃ Β᾽ο θη ΚΝ, 1, 
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θ....28...Χ]:. 3, 95 1. 1. 22. .θιᾷ 
Εϊην. Συρακχοσιοι ἴ, 1, 18; 26; 
2, 8 δ.;11,.5,24; 3,5; ΠΙ, δ, 14; 
Υ, 4, δ8. 

Σφαγίέασιε Τυ56]η. δῃ ἀθν᾽ Π]Θϑ 56 ΠἸβ θη 
ππϑὲ6. ΝΕ, ...51. 

Σφοδρίας ϑρατίδηθυ, 
ΓΗ ρϑρίαθιΝ,. 4,10; 
ΕἸη [411 ἴᾳ ΑΤ|κὰ 4, 
ϑραγία δηροκίαρὶ 4, 
ΒΡΥΘΟΠΘη 4, 89 ἰ,; 
ΤΠουκίτα Ι, 4, 14. 

Σωκλείδης ϑρανίϊαι ΥΙ,, 4, 19. 
Σωκράτης Διδεπεον, Θοίπ ἀ65 80- 

ΡῬΠΓΟΠΪΒΚΟΒ 1, 7, 15. 
Σωστρατέδας ἜΡΒοτοβ ἴῃ ϑραγία 

428 ν. ὍὉἶν. 11, ὃ, 10. 
Σωφρονίσχος Αἰδοπεῦ], 7, 10, 

Ἠαδγηηοϑύ ἴῃ 

τηδοῃῦ οἰηθη 

20; ἀ65}.4}0 ἴῃ 
24; ἔνεῖρο- 

09, [ἅΠ0 θ6ὶ 

Τάναγρα ϑιαᾶι ἴῃ Βοβοίίθῃ Ν, Ἵ, 
40. )}ῖ6 Εἴηνν. Τ' αναγραῖοι ἐδδπά, 

Τεγέα ϑιαᾶι ἴῃ Αὐκαάΐθη ΠῚ, ὃ, 7; 
ον, ἀν 1  Ὑ. 5, 6.» 86; ΥΙΙ, 
4, 46: (δι Π. ν΄ δδρῖδι Τεγεᾶ- 
τις ὟΙ, ὃ, 15. ῖ΄Ά6 Εἴην. 7 εγξᾶ- 
ται [Υ̓́, 2, 13 Π΄.; ΥἹ, 4, 18; ὅ,6; 
1; 241: ΝΗ, 4...36;:9ὅ; 8. 

Τελευτίας ϑρατνίαποι, Βυυάθυ 465 
ΑΙΘΙΘΒΙ 1805. 1; 4, 19:.8,.11.: 28 δ; 
ἸΑροῖπα ν. 1, ὃ ΤΕΥ Ναυδτοῖ, 1, 
18. ἀτηρὶ ἴῃ ἄθη Ρεϊναθθιιβ 1,19 
- 24: σεσϑὴ ΟἸ ΠῚ ρϑβοηΐοκι, 2, 
5.11 0. 5... .9.-: [ἈΠ τά οχί» 8,.8. 

Τενέα ΕἸΘοΚκοη μοὶ Κουΐηιη ΤΥ, 4, 19. 
Τένεσος Τη56] 8ῃ ἀ6ν ἄρ! 50 Π θη Κιϊβίθ 

ν, Τ, ὃ. διὸ Εἰ. ΖΤερέσιοι 

Τευϑρανία δίδαι! ἴῃ Μγβίθῃη ΠῚ, 
ἤν. 10: 

Τήμνος Βίδαι ἴῃ Α60115 ΙΝ, 8, 
Τιγράνης ΤοΥβον ΙΥ, 8, 1. 
Τιϑραύστης Ρεοῖβον. ϑιδιιμα!ου. δη 
ΤΙΒΒΑΡἤΘΓ65 ϑί61||6. ΠῚ, 4, 2 ἢ,; 
Ὁ» 

Τιμαγόρας Διμεπεν ΜΠ, 1, 38; 
90; 98 

Τιμόϑεος Δίμοπον, ϑιναίοσο Υ, 4, 
09; ρο μέ Π80}} ἩΡῈ γνὰ 64 ἢ ; χαγύοικς 
σοναΐθη ΥἹ, 2 ἢ; νίθαου Βίγα- 
ἰ6ρ6. 2. 1: ΜΝ ἈΠΕ ὉῊ 

Τιμοκράτης 1 ΑἸΠΘηοΥ 1, 7, 8. --- 
2) Τ,ιαἰκοἀδηγχοηΐον ὙΠ], 1, 1, - 8) 
ἈΠΟοάΐον ΠῚ, ὅ, 1. ----Ῥ 4) Ξγγα τ 500 
ΜΠ, 4, Δ. 
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Τιμόλαος Κουίπιπον ΠῚ, ὅ, 1: 1ν 
5.14: 

Τιμόμαχος Αἰποπον ΝΠ, 1, 41]. 
Τιρίβαξος ῬοΥβίβομου Θ δι ΠΔ ον ἴῃ 

Ἰοπῖδη αν: 8: ΗΡ ΘΝ ἸΕΓΞ 
Παπάοι τὴϊῷ νοδ με: ΙΝ, 8, 141; 
γουῃαίίου θη Κοποη ὃ, 10; τηδοῃί 
ἄδθη δηία! κι ἀἰδοῆθη Εὐϊθάθη ᾿λοκαπηί 
3980. 

Τισαμενος Τιακοαδηηοηΐον ΠῚ, 8,11. 
Τισέφονος ὙΠοββδίου ὙΙ, 4, 87; 
ὉΠ 

Τισσαφέρνης ρουβίβομον Θίδι ΠΑ] ΟΥ 
ἴῃ ΚΙοϊπαβίθη ΠΠ,.1., 8; Εϑὶπα 465 

ῬΠΑΡαθαΖοβ 1,9; 5οῖηθ ΤἼῊΘΙ Δ Πγη6 
8ΠῚ ΡΘΙΟροππΠθβίβϑομθη Κυίορα ΕἾΉ]. 
ΘΙ ΤΣ Τρ γον ΟΠ ον ΟΣ ὡς ἢ 
ΟΡ ΓΙ ἀΠθὺν 465. ρουβίβομθη Ηθϑυοβ 
ἴῃ ΚΙεϊπαβίθη ΠΠ1, 2, 19; Κυϊερ σϑρϑῃ 
ΠουΚυ Πα5 2, 14 ἔ[.; Ἠἰϊδίπηρθη 
ἀ655. 4, 1: Κυϊθρ σόρθὴ Αρββῖ!805 
4; ὅ [Ὁ ; πιηρονομίοι 4, 25. 

Τλημονίδας ϑρδγίδπονυ. Υ, ὁ, ὃ. {ιν 
Τορώνη ϑίαάι ἴῃ Οἱ τάϊτν ν,εὉ, 

18... 16 Πα Τορωναῖοι. 1], 
Ὁ) Β ἘΝ 

Τράλλεις δίδαι ἴῃ Καυίθα ΠΠ, 2,19. 
Τραχινία 8. Ἡράκλεια. 
Τρικάρανον Βεῦρ ππᾶ.. Καβίθ!! ἴῃ 

ῬηΠ δῖα ΠΣ 1 νῶν. 19.» Χ1,...}. 
Τριπτόλεμος αἰτἴβοιθι διοβ ΥΙ, 
τ: 

Τριπυργέα Οὐιί ἴῃ Αορὶπα Υ,, 1, 10. 
Τριφύλίιοι γΟΙΚουβομαΐς ἰπ ΕΠ ΙΝ, 
2 τ  Ρο Ττῶθα ἤτρε 
φυλέδες ΣΟ ΛΕΡΕ [Π, ., 30. 

Τροία {Π|,.4, 8; γί, τ 94. 
Τροιζήν ϑιαάί ᾿ Αὐροὶῖβ ΔΕ ὦ τῶν 

δίς Εἴην. Τροιζήνιοι ΙΝ, Ἂ, Ἴ6; 
ΠΙ ,» ὦ. 

Τυδεύς Βιναίθρο ἄθγ ΑἰΠθπον 11, 1, 
10,..20.: 

Τυνδαρίδαι αἰο ΠιοΒκαγοη ΥἹ, ὅ, 91, 

ακίνϑιω Ἐδϑὶ ἀθι ϑραγίαπον ἹΨ, ὅ, 
11. πα ἢ Δ πῆ. 

[Ἵαμπολῖται Εἴη. ἀον ρΡ]οκἰβοῆθη. 
σιααι Ὑαμπολις ΥἹ, 4, 27. 

ὙὝπάτης ΤΠΟΡᾶποΥ ΝΠ 2; (1: 
Ὑπατοόδωρος Ταπαρυαθοῦ Υ, 4,49. 
Ὑ περμένης ϑρανίαπου ΜΓ, οὗ. 

11 ξΞΞ:ΞῈ 
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«Φαιδρίας εοἴπεν ἀον Πνοϊββίρ ἴῃ ΑἸΠ θη 
158. 9. 

Φανίας Διμοποῦ Ν, 1, 20. 
«»ανοσϑένης ϑινταίορε, ἀδν ΑἸΠΘΠΟΥ 

ἴη Απάγοβ [, ὃ, 18. 
«ἀραξ ϑρατίαπον, Ναῦάγοὶ ΠΙ,2, 11; 

14: Ῥγόχϑποβ ἀδν Βοθοίου ΙΝ, ὅ, ὁ; 
ΥΙ, ὅδ, 38. 

Φαρνάβαζος ΡῬοτβον, ΤΠ] Π Δ] πιὸ 
4658. 8π| ΡῬΘΙΟΡΟΠ ἢ βίβομοη Κυϊθρθ 
1. δ; θεάν ΤΟ βσνθονν 
4, 1; 8 ἔ.2 Βεϊπα ἀ65 ΤΊΒΒαρ ΘΓ Π 65 
1Π|,.1,. 9; υἱὲ ἀθηηβο θη ναϑνοϊηΐ 2, 
18; 56 }Π1658ὲ νουιγᾶσο ϊς Πουκυ }- 
Ὧἀ48 2, 1υ. 9; εϊάχίρα σθσθὴ Αρθ- 
ἘΠΒΠΒΙ δύ , Πρ ν. ΤΡ ΠΣ ΤΠ 
ΤῊ γ Πδηα! ἢ ρ᾽ τϊί ἀθη56] 6 1. 29 
{ ; ηἰπιηγὶ ΤῊΘΙ! δὴ ἀδν ΘΘθβο δ ἢ ί 
μεὶ Κηϊάοβ 8, 11; νϑυίγοὶδί ἀἴ8 βραῦ- 
ἰδ Ἰβοῆθη Παγπηοβίθη 8, 1; νϑυπθονὶ 
αἴὸ πηρορθηὰ νοὴ Αργάοβ 8, ὁ; 
ἀϊθ ᾿αἰκοηίβομθη Κυὐβίθη ὃ, 7; ἃ} 
Ηοΐε 465 Κδηΐϊρβ Ν, 1, 28. 

Φάρσαλος ϑιαάι ἴῃ ΦΉΣ απ δ ΥΙ, 
1.8; 4:94. "1Ὰὲ Ἐϊην. Φαρσά- 
λίοι ΙΥ, ΠΣ Θ... ὙΠ 1. 

Φέα ϑιαάι ἵπ᾿ ΕΠ5 ΠῚ, Ὥ" 80. 
Φείδων εἴπου ἀθν Ὠνοβϑϑὶρ ἴῃ ΛΊΠ θη 

ΤΠ..6....ὄ ὩΣ 
Φεραί ϑιαάι ἴῃ ΤΊ ββα! θη ΤΨν, 8, 7, 
16 Εἴηνν. ΨΦεραῖοι 11, 8, 4; Χ], 
Ἢ 9 

Φϑία Τιαμάβοῃαῖς. ἴηι 8114]. ΤΠ ββα- 
6 ΙΝ, 8, 9. 

Φέλιππος Τῃθθδπον Ν,, 4, 2. 
Φιλίσκος Αργάθρηον ΝΠ], 1, 27. 
«ιλοδίκης Λιποπον 1, 8, 13. Μ(6]. 

αἴ6 Απτη. 
Φιλοκλῆς ϑιναίορθ. ἄθὺ ΑἸἰΠπθηθὺ 1, 
ἡ ἰν 1|, 7 50. Π᾿ 

Φιλοχράτης Αἰποπον, ϑοῃη. (65 
ΕΡΠΪΔ 65. ΙΝ, 8, 24. 

«λιοῦς ϑιαάί ἵπὶ πῦτγα!. ῬΘΙΟΡΟΠ 68 
ΤΌ, 4; 15... Ὁ 5} ὙΠ ΥΝ ΣΝ 
ΠΣ 8 Εἴην,. Φλιάσιοι 
Ιν, 2, 10; ποῆμηθη αἴθ 1 ναἰκοαᾶπιο- 

ηἶοῦ ἴθ ἴῃγο δίδαΐ αὐ 4, 18; π)ῖ5- 
56η ἰἤγο ουραπηίθη τυῖθάονυ απΐ- 
ΠΘῃπηθη Υ, 2, 9 ; 2 νυν 7] δι ρ]κ οι θ πὶ 

ἀΐθβθη 8,10; 5ῖ6. σι ουάθη νοπὶ Αρο- 
811805 θοἸκυίορί 8, 18 --- 1 7; πηΐον- 
νου η. 510} ἀθιηβοίθοη 8, 20; μοὶ 
[ουκίγα ΝΊ, 4, 9: 18: 516 ΠοΙ θη 
ἄρῃ Οτγομποπιθηΐουη ὅ, 14: 17: 29: 
ἴῃγο Τύθιθ πὰ Ταρίουκοῖς 1, 2, 

Ναιηθη-  ϑυΖϑ ἢ 55. 

2 {Πφ1 516. τπδοῆθη Εὐϊθάθῃ τΐϊξ ἄθὴ 
ΤΠΘΡαπθγη 4, Τύ. 

«Φοιβίδας ϑρανίδηου Ν, 2, 24; (ἴιὶ 
μην ΤΠΘΡαηθση ἴῃ Μεονθπάπηρ 2, 
2 [᾿; Ὀοβοίχζί ἀἷἰθ Καατηοὶα 2, 29: 
Ηαγιηοϑί ἴῃ ὙΠποβρίαθ 4, 41 ἢ ; [ἅ}Π| 
4, 45. 

«Ῥοινίχη Ταῦ δὴ ἄον Οϑβικἄβίς 468 
ΜΙ ονο5 Π|, 4, 1. Φοινέσσαι 
ποιήρεις ΤΙ, 4. Ἰ  ΎΨΤΞΙ ἘΝ 

«οφίξα ϑιίαάι ἴῃ Τυῖρῃν θη 1Π, 3, 90. 
«Ῥουγέα Τιαμάβομαῖν ἴῃ ΚΙοιπαβίθη 

1..4. 1; 1Π 2. ὙΦ, ἘΡῚ ΟΣ 
1δΈ ρει. 

«»υλὴ Καβίθ!! ἴπὶ πὔνά!. Αἰ κα Τ|, 4, 
Ὅς 0 Ὁ 

«φυλλίδας Ὑποθαπον ΚΝ, 4, 2 Γ΄. 
«Ῥωκαία ϑιαάιϊ ἴῃ Ἰοπίοη 1, 8, Τ; ὃ, 

11.» θο  5.9ὲ 
«Ῥωκίς Τιαπἀβομαῦι ἴῃ ΜΙ ρ ν᾽ θοπθη- 

Ι.4η8 Ἧ , Δ ΤΟΥ 
Ὀῖοὸ Βοενομπον Φωκεῖς ΠΠ|, ὃ, 8 Γ᾿ ; 
Ιν, 3.,. 10 2 1 ΡΥ ΤῸΝ 
ΨΙ, Ἵ, 1 π σοὺ; 
9.» 925. 

Χαβρίας Αἰμοποῦ, ρϑῆὶ σὰπὶ Ευδ- 
βογαβ Υ, 1, 10; ἴῃ Αδοίηα 1, 10--- 
12: ὑοννδοῆῃί ἄθη Ῥᾷ858 νοὴῃ Εἰδα- 
{πον 4,14: 54: Ὀεβίθρι ἀδθη ὅρατι- 
ἰδ ΡΟ]Π}5 4, ΟΤ; ἱἵπὶ δου (65 
ΓρΡΗΙΚυαίθϑ ἴῃ Κουκγτα ὟῚἼ, 2, 89; 
την ΘόΙάπογη ἱπὶ Ῥεοροπποβ ΥἼ], 
εὐξς Ἢ 

Χαιρέλεως εἶπεν ἄον Ὀγοϊβδὶρ ἴῃ 
ΑἸΠδπ ΠΠ, 8. 2. 

Χαιρέλας ἙρΠοΙοβ ἴῃ ϑρανία 417 ν. 
ΟΣ 5: αν: 

Χαίρων ϑρατνίαπου 11, 4, 838. 
“Χαλκιδεῖς Εἴηνν. ἀδὺ δι θοθίβοῃ θη 

διδᾶιϊ  Χαληίο ΙΝ ΣΥ͂Σ 
Δάρης “ΑἰΠοπον, ΠῚ ἄθη ΡΗΠΠ αβίθγῃ 

ΝΙΙ, 2, 1854.;4,1; ΑΠΓΌΠΤΟΥ ΘΙΠΘΥ 
ΕἸοίία 4, ὃ. 

Χαρικλῆς οἷπον 
ΑἸΒ6Ὲ 11, 8, 2. 

Χαρμίδης ΑἸΠΘΠΘΥ ὑ" αν Τα; 
“Χάροπος ΕἸἰδον ὙΠ, 4, 1ὅ ἢ, 
Χάρων ὙΠοΡάΠΟΡΎῪ, ἧς , 
Χερρόνησος ΠαΙϑίηδοὶ 8π| ΗΠ ΠΘβροιὶ 
Ι,.ὃ, 8' Ὁ ΤΥ ΣΤ ἢ 
2, δ. 8,0. 85; ν ΤῊΣ Βεβοηδ" 
[ΘηΠ οὶ 1Π|,2, 8: ἀπγο οἷηθ Μδθου 
ϑόροη αἴθ ΤΊ Κου σ᾽ βομαι 2, 9 ἢ, 

ἀθνὺ Ἀνοιββίρ ἴῃ 
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Πίος Βονόιπον Χερρονησῖται 1, ᾿Ωιδεῖον ἱπ Δίποι 11, 4, 9 {, 
9. 10. ωχυλλος ϑρατγίαπου Υ, Δ, 22. ὙἹ, 

Χίλων ϑρατγίδηου ὙΠ, 4, 28. ὅ, 88. 
“Χίος Ιπ86] δὴ ἀδ6γὺ ᾿ἰοῃίβομθη Κιϊβίθ ᾿ῶρεός δίδαι δα Ευροοα Ν, 4, 56. 
τ τ “ἢ Π. 1: 10:ῇ; Ὀῖ6 Εἴην. ᾿ϑρεῖται 4, 51. 
ὈίΘ Βονοῖποῦ Χῖοι 11, 1, ὃ ἴ,; ᾿ωρωπσός ϑιαάι ἅτῃ Θαδοδίβομδη Μδϑογο 
1. 2..11: δυαΐ ἀθν ἀὐθῆζθ νοὴ Αἰἶκα ἀπά 

Χρέμων εἶπον ἄδν νοϊβϑίρ ἰὼ Αι μθὴη. Βοθοιίίοη ΥἼΙ, 4, 1. 
ΤΠ 9. 9. 

Χρυσόπολις ϑίαάι ἴῃ ΒΙΓΠγ πἴθη ἃ ΠῚ 
ΒΌΒΡΟΓΟΒ Γ΄, 1, 29: 5., 192. 



1 
Ἰ: 28. 

ὙΠ 80: 
1 
1 
2 

νι, 
Ἢ, 10, 
γ 5, Τὰ 

ὙΠ, 4, 850, 
Εθαπά. 

ΑΒ ΘΟ ΠΠσ 0 ἀο5 ΤΟΧίοΝ 
νοῦ ἅἄσρνυ' οἅ. Οχου. πη ον. 1858. 

. ἅπερ καὶ ὡς -- Ὀϊπά. ὥσπερ καί, 
. δέξασϑαι --- Ῥιηά. πει εἴπου Ηάβομνγ. δέξεσϑαι. 
. πρὸς αὐτούς αἷς Βεβίοη Ἠάβοιν,, Ὀἰπὰ. ἐπ᾽ αὐτούς. 
. διοικιοῖντο Οομοὶ [ἂν ΚΞ ΞΝ 
. παρεσόμεϑα ἀϊς Ηάβοιν,, Ὀιηά. παρεσοίμεϑα. 
. ἐγγυτέρω τοῦ τεέχους - Ῥϊπά. πεῖ! εἶπον Ηάβοιυ. ἐγγυ- 
τέρω τείχους. 
τίς ὧν αὕτη δίκη --- Ὀίηα, πεῖν ἄθη Ηάβοην. τίς αὕτη δίκη. 
Υβ1. θυ θη ἴῃ Φάγ 0}. [. ΡΏΠΟ]. 15. 5... 710. 

᾽ ᾽ 

, ὑπ αὐτῶν μόνον -- Ὠϊπά. πιὶϊὶ 2υγοὶ σουίηροι Πάβοιν. ὑπ 
αὐτῶν μόνων. 

. φιδιτίου --- Πιη4. φιλιτίου. 
. καὶ σὺ πράττοις -- δπ4. καὶ σοὶ πράττοις. Ψε!. 4. ΑἩπη. 

. ταὐτὰ εἴϑικεν --- αἴο νυ]. ταῦτα εἴϑικεν. 
. τὸ δέον --- πα. πιὶϊ νῖϑν Ἠάξοιιν. τὸ δεόμενον. 
Σ στρατηγόν - ἀϊὸ Ἠάβοην. ταγόν. 
: ἡμᾶς δὲ ἀϊο Ἠάβοιιν., δίηά. ἡμᾶς δη. γΕ]. ἃ. πηι. 
ΝΠ 7. πορεύοιτο 4116 Πά 50". γϊί ΘΙ ΠΟΥ Απϑηδῆπηθ, Πιηά. πὶ 
τρρτ ΒοΒ] ομίοβίοη Ἠάβοηγ. ὅπῃ πορεύοιτο. 

Ὡς. ἐμβεβλήκει ι. συνεισβεβλήκεσαν τυἱϊ ἄφη Ἠάβομν., 
Οἱπά. ἐνεβεβλήχει αι. ουνεισεβεβλήκεσαν. 

; κίνδυνος αἴδ πιοϊβίοθη παπᾶ θοβίθη Ηάβοῖν., ΠΙπᾶ. ὃ κένδυνος. 
ὁ ᾿Αρχίδαμος --- πα. παϊὶ εἶπον Ἠάβοῆν. Ἀρχίδαμος. 
᾿Αργεῖοι 4116 Ἠάβοιν,, Πιπά. οἵ ργεῖοι. 

Ἶ οὐδεπώποτε 416 Ἔξο τος Ἠάβοῆν,, θ1η4. οὐδέποτε. 
: πρὸς τοὺς ᾿ρκάδας - Ἰησ. οὺς ᾿ἀρκάδας. 
. ἔξω ἁλλόμενοι ἀἴϊο Ἠάβοιν., Πιμα. πδοὴ Ποθτθο ἐξαλλόμενοι. 

ΜΔ ΣΙ, ἸὈΗΙΣ 
πεφιδεύφαβί νότος -- Ριμπᾶ. Π80}} ΜΌΓΙΙΒ παραδεδραμηκότες. 
οτι πάλιν --- Ὀϊηά. πῆὶν βομᾶϊον. ὅτε πάλιν. 
πάντων τῶν συμμάχων --- Ὀὶπα, πασῶν τῶν συμμαχίδων : 
αἴο Βοβίθη Ηάβομν, πάντων, ππᾶ σαπὶ ΤΠΘΙ συμμάχων παπὶ ΤῊΟΙ! 
συμμαχίδων. 
καί τῶν Τεγεατῶν --- Ὀϊηά, ποῖι οἴπον Ἠάβοθν, καὶ Τεγεατῶν. 
οἱ μὲν ἄλλοι --- Πἰπά. πὶ οἴμον Ἠάβοῃγ, οἵ μέν, 
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Δομλ Πίρσγασν ςασὰ Ροςκεῖ 
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